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ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

 

2022 

 

 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe,  

időpontja 

Folyamatlista Kockázatelemzési kritérium mátrix 

A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Folyamatok kockázata és ellenőrzése 
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Sor-

szám Az ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés célja, módszerei,  

ellenőrizendő időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Ellenőrzés  

típusa 

Az ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az ellenőrzésre 

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

1. 

 

Előző évi belső el-

lenőrzési tervben 

jóváhagyott, el-

végzett Leltáro-

zási és selejtezési 

tevékenység ellen-

őrzése megállapí-

tásai alapján tett 

javaslatok megva-

lósításához készí-

tett intézkedési 

tervben foglalt 

feladatok megva-

lósításának utóel-

lenőrzése 

 

 

Cél: Az ellenőrzött szerve-

zeti egység által készített in-

tézkedési tervben meghatáro-

zott feladatok végrehajtásá-

nak ellenőrzése 

 

 

Módszer:  

Eljárások és rendszerek sza-

bályzatainak elemzése és ér-

tékelése 

Folyamatok és rendszerek 

működésének tesztelése 

Dokumentumok és nyilván-

tartások vizsgálata 

 

 

Időszak: 2021. – 2022. év 

 
 

5 / 7 – 9, 

9 / 15 

Utóellenőr-

zés 

Füzesgyarmat Vá-

ros Önkormány-

zata; 

 

és gazdálkodási fel-

adatait ellátó  

Polgármesteri Hi-

vatal  

2022.  

III. negyedév 

 

 

 

Jelentés:  

2022. 10. 31. 

2 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 
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Sor-

szám 
Az ellenőrzés tárgya 

Az ellenőrzés célja, módszerei, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Ellenőrzés 

típusa 
Az ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az ellenőrzésre 

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

2. 

 

Belső kontroll-

rendszer és az in-

tegrált irányítási 

rendszer hatályos 

jogszabálynak való 

megfelelés ellenőr-

zése 

 

 

Cél: Annak vizsgálata, hogy 

a belső kontrollrendszer és 

az integrált irányítási rend-

szer a hatályos jogszabá-

lyoknak megfelelő szabályo-

zási feltételei kialakítottak-e, 

a személyi feltételek biztosí-

tása megtörtént-e, a rendszer 

működik-e 

 

 

Módszer:  

Eljárások és rendszerek sza-

bályzatainak elemzése és ér-

tékelése 

Dokumentumok és nyilván-

tartások vizsgálata 

 

Időszak: 2022. év 

 
 

10 / 1 – 4, 

11 / 1 – 11, 

12 / 1 

Rendszer 

ellenőrzés 

Füzesgyarmati Pol-

gármesteri Hivatal  

2022.  

III. negyedév 

 

 

 

Jelentés:  

2022. 10. 31. 

4 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 
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Sor-

szám 
Az ellenőrzés tárgya 

Az ellenőrzés célja, módszerei,  

ellenőrizendő időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Ellenőrzés  

típusa 
Az ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az ellenőrzésre 

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

3. 

 

Intézmény műkö-

désén belül a gaz-

dálkodás szabá-

lyosságának, ha-

tékonyságának el-

lenőrzése 

 

 
Cél: Az intézmény működé-

sén belül a gazdálkodás teljes 

áttekintése, a szabályszerű-

ség, szabályozottság, gazda-

ságosság, hatékonyság és 

eredményesség vizsgálata és 

értékelése 
 

Módszer: Eljárások és rend-

szerek szabályzatainak elem-

zése és értékelése 

Pénzügyi, számviteli, statisz-

tikai adatok, költségvetés, be-

számoló, szerződések, prog-

ramok elemzése, értékelése 

Folyamatok és rendszerek 

működésének tesztelése 

Dokumentumok és nyilván-

tartások vizsgálata 

Közvetlen megfigyelésen ala-

puló ellenőrzés 

Informatikai rendszer-teszte-

lési eljárások 
 

Időszak: 2021. – 2022. év 
 

1 – 12 
Rendszer- 

ellenőrzés 

Hegyesi János Vá-

rosi Könyvtár és 

Közművelődési In-

tézmény; 

 

és gazdálkodási fel-

adatait ellátó  

Polgármesteri Hi-

vatal  

2022.  
IV. negyedév 

 

 

 

Jelentés:  

2022. 12. 31. 

6 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 
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Sor-

szám 
Az ellenőrzés tárgya 

Az ellenőrzés célja, módszerei,  

ellenőrizendő időszak 

Azonosított 

kockázati 

tényezők 

Ellenőrzés  

típusa 
Az ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az ellenőrzésre 

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

4. 

Összefoglaló jelen-

tés készítése a 2021. 

évben végzett belső 

ellenőrzésekről 

    
2022.  

I. negyedév 

1 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 

5. 

2023. évi belső ellen-

őrzési terv összeállí-

tása 

    
2022.  

IV. negyedév 

1 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 

6. 
Soron kívüli ellenőr-

zések (20%) 
    2022. év 

2 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 

7. 
Tanácsadói tevé-

kenység (10%) 
    2022. év 

1 szakértői 

nap 

(1 ellenőr) 

8. 
Képzéshez szüksé-

ges kapacitás 
    2022. év 

3 szakértői 

nap 

 

 

2021. november 26. 

 

 

    Készítette:                   Jóváhagyta: 
 

 

            Nagy Csaba                  Dr. Blága János 

   belső ellenőrzési vezető                       jegyző 

 

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. ………..-n ………….. határozatával elfogadta. 


