
 3.számú melléklet

Makói Kistérség Többcélú Társulása

                                                                                                                            Ellenőrzési tervjavaslat

                                                                                                                       2020. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés 2019. év

sor 
szám

Település Ellenőrzött szerv
Ellenőrizendő 

folyamatok
Az ellenőrzés célja, 
ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényezők
Az 

ellenőrzés 
típusa

Az ellenőrzés 
ütemezése, a 

jelentés 
elkészítésének 

határideje

Szükséges 
létszám és 

munkanapok 
száma

1.

Ambrózfalva Ambrózfalva Község
Önkormányzata

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A negyedéves, mérlegjelentések, készítésére
vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a
negyedéveséves mérlegjelentésekre vonatkozó
feladatok, előírások betartása, a mérlegjelentés
alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus
nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az
egyeztetés tényének dokumentálása, a
mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal
történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer
biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év II.-III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

2.

Csanádalberti Csanádalberti Község
Önkormányzata

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A negyedéves, mérlegjelentések, készítésére
vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a
negyedéveséves mérlegjelentésekre vonatkozó
feladatok, előírások betartása, a mérlegjelentés
alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus
nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az
egyeztetés tényének dokumentálása, a
mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal
történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer
biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év II.-III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap



3

Csanádpalota Csanádpalota Városi
Önkormányzat

Leltározási és
selejtezési 
tevékenység

A Leltározási Szabályzat
alapján kiadott Leltározási
Utasítás és Leltározási
Ütemtervben foglaltak
végrehajtásásának, 
valamint a folyamatot
megelőző selejtezés
ellenőrzése          
Ellenőrzött időszak: 2019.
évről készült leltár 

A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a
leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes
körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása,
leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának
meghatározása, leltárfelvételének módja, a
leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések
okainak megállapítása, felelősség megállapítása,
selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges
vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a
selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása,
belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év I.-II. negyedév 

1 fő 8 szakértői 
nap

4

Földeák Földeák Községi
Önkormányzat

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső
rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő

szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban
rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális
folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés,érvényesítés
szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év III. negyedév 

1 fő 8 szakértői 
nap

5

Királyhegyes Királyhegyes Község
Önkormányzata

Leltározási és
selejtezési 
tevékenység

A Leltározási Szabályzat
alapján kiadott Leltározási
Utasítás és Leltározási
Ütemtervben foglaltak
végrehajtásásának, 
valamint a folyamatot
megelőző selejtezés
ellenőrzése          
Ellenőrzött időszak: 2019.
évről készült leltár 

A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a
leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes
körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása,
leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának
meghatározása, leltárfelvételének módja, a
leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések
okainak megállapítása, felelősség megállapítása,
selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges
vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a
selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása,
belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év I.-II. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap



6

Kövegy Kövegy Község
Önkormányzata

Leltározási és
selejtezési 
tevékenység

A Leltározási Szabályzat
alapján kiadott Leltározási
Utasítás és Leltározási
Ütemtervben foglaltak
végrehajtásásának, 
valamint a folyamatot
megelőző selejtezés
ellenőrzése          
Ellenőrzött időszak: 2019.
évről készült leltár 

A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a
leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes
körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása,
leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának
meghatározása, leltárfelvételének módja, a
leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések
okainak megállapítása, felelősség megállapítása,
selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges
vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a
selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása,
belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év I.-II. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

7

Magyarcsnád Magyarcsanád 
Községi 
Önkormányzat-
Önkormányzat által
alapított 
Településüzemeltetés
i és Fejlesztési
Nonprofit Kft.

Készpénzkezelés 
rendje, 
készletnyilvántartás 
vezetése

A pénzkezelésére
vonatkozó előírások,
bizonylatok, 
dokumentumok vizsgálata
Ellenőrzött időszak: 2020.
év 

A pénzkezelési szabályok kialakítása, a Pénztár
kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének
szabályozottsága, munkaköri leírások teljes körűsége,
felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesítés rendje,
pénztár ellenőrzése, pénz szállítása, bizonylati rend
betartása, operatív gazdálkodással kapcsolatos
jogkörök betartása, a befizetések nyilvántartásának
naprakész vezetése, a kifizetések szabályszerűsége,
megalapozottsága, a pénz kezelése, védelme, a
készpénzállomány egyezősége, a belső
kontrollrendszer biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év II.-III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

8

Nagyér Nagyér Községi
Önkormányzat

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A negyedéves, mérlegjelentések, készítésére
vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a
negyedéveséves mérlegjelentésekre vonatkozó
feladatok, előírások betartása, a mérlegjelentés
alátámasztottsága, főkönyvi könyvelési, analitikus
nyilvántartási adatok megbízhatósága, egyezősége, az
egyeztetés tényének dokumentálása, a
mérlegjelentések határidőre történő elkészítése, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal
történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer
biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap



9

Nagylak Nagylak Község
Önkormányzata

Önkormányzati 
tulajdonú lakások
lakbérállománya

Az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások
lakbérállományának, 
hátralékának, a befolyt
bevételek felhasználásának
ellenőrzése          
Ellenőrzött időszak: 2020.
évi előírások és a bevételek
alakulása 

Önkormányzati rendelet a lakbérek megállapításáról,
előírásáról, önkormányzati tulajdonú lakások
nyilvántartásának naprakész vezetése, folyamatos
állapotfelmérése, díjak beszedése, hátralékok
nyomonkövetése, a szükséges intézkedések megtétele,
belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év II. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

10

Óföldeák Óföldeák Községi
Önkormányzat           

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső
rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő

szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban
rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális
folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés,érvényesítés
szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

11

Pitvaros Pitvaros Községi
Önkormányzat

Negyedéves 
mérlegjelentés

A mérlegjelentésre
vonatkozó jogszabályban
és belső szabályzatban
foglaltak betartásának, a
mérleg, mérlegjelentés
megfelelő tartalommal és
határidőre történő
elkészítésének az
ellenőrzése Ellenőrzött
időszak: 2020. év 

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső
rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő

szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban
rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális
folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés,érvényesítés
szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év III. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap



12

Kiszombor Kiszombor 
Nagyközség 
Önkormányzata

Leltározási és
selejtezési 
tevékenység

A Leltározási Szabályzat
alapján kiadott Leltározási
Utasítás és Leltározási
Ütemtervben foglaltak
végrehajtásásának, 
valamint a folyamatot
megelőző selejtezés
ellenőrzése          
Ellenőrzött időszak: 2019.
évről készült leltár 

A leltározás rendjének megfelelő szabályozása, a
leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes
körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása,
leltárfelelősök meghatározása, leltár fordulónapjának
meghatározása, leltárfelvételének módja, a
leltáreltérések megállapítása, rendezése, az eltérések
okainak megállapítása, felelősség megállapítása,
selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges
vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a
selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása,
belső kontrollrendszer biztosítása.

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év I.-II. negyedév 

1 fő 7 szakértői 
nap

13

Makó Makó Városi
Kulturális-
Közművelődési 
Nonprofit Kft.

Bankszámla 
forgalom 
lebonyolításának 
rendje

A bankszámla kezelése 
rendjének 
szabályozottsága, és a 
hozzá kapcsolódó 
dokumentumok ellenőrzése             
Ellenőrzött időszak: 2020. 
év 

A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az 
átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és 
védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási 
bizonylatok szabályszerűsége (alaki-tartalmi 
megfelelősége),  a kifizetések szabályszerűsége, a 
gazdálkodási jogkörökről naprakész nyilvántartás 
vezetése, a banki átutalások kezelésére, könyvekben 
történő rögzítése,  a belső kontrollrendszer 
működtetése

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év IV. negyedév 

1 fő 10 szakértői 
nap

14

Makó Makó Városi
Kulturális-
Közművelődési 
Nonprofit Kft.

Készpénzkezelés 
rendje

A pénzkezelés rendjének
szabályozása, 
pénzforgalom 
lebonyolítása, bizonylatok,
dokumentumok vizsgálata
Ellenőrzött időszak: 2020.
év 

A pénzkezelési szabályok kialakítása, a Pénztár
kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének
szabályozottsága, munkaköri leírások teljes körűsége,
felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesítés rendje,
pénztár ellenőrzése, pénz szállítása, bizonylati rend
betartása, operatív gazdálkodással kapcsolatos
jogkörök betartása, a befizetések nyilvántartásának
naprakész vezetése, a kifizetések szabályszerűsége,
megalapozottsága, a pénz kezelése, védelme, a
készpénzállomány egyezősége, a belső
kontrollrendszer működtetése

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2020.
év IV. negyedév 

1 fő 10 szakértői 
nap



15

Makó Makói Óvoda Normatív állami
támogatások 
igénylése, 
elszámolása, 
nyilvántartások 
vezetése 

A támogatások
igénybevételének 
jogszerűsége, az
elszámolás alapját képező
mutatószámok helyes
meghatározásának, a
nyilvántartások naprakész
vezetésének ellenőrzése
Ellenőrzött időszak:
2018/2019. év

A költségvetési intézmény alapító okiratának
megfelelősége, a normatív költségvetési támogatás
igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának
rendje, a költségvetési intézmény normatív
támogatásokkal való elszámolása, a belső

kontrollrendszer biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2019.
év I-II. negyedév 

1 fő 34 szakértői 
nap

16

Makó Makói Egyesített
Népjóléti Intézmény

Normatív állami
támogatások 
igénylése, 
elszámolása, 
nyilvántartások 
vezetése 

A támogatások
igénybevételének 
jogszerűsége, az
elszámolás alapját képező
mutatószámok helyes
meghatározásának, a
nyilvántartások naprakész
vezetésének ellenőrzése
Ellenőrzött időszak: 2019.
év

A költségvetési intézmény alapító okiratának
megfelelősége, a normatív költségvetési támogatás
igénylésének megalapozottsága és dokumentálásának
rendje, a költségvetési intézmény normatív
támogatásokkal való elszámolása, a belső

kontrollrendszer biztosítása

Rendszer 
ellenőrzés

Helyszíni és
dokumentáris 
ellenőrzés.                                       
A helyszíni
ellenőrzés 
ütemezése: 2019.
év II-III. negyedév 

1 fő 35 szakértői 
nap


