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STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 

2011-2014. ÉVEKRE 
 

 

 

Sor- 

szám 

Stratégiai ellenőrzési terv elemei 

Megnevezés Stratégiai terv tartalma 
1. Szervezet hosszú távú 

célkitűzései 
 Az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott 

prioritások érvényesítése. Ez tartalmazza különösen: a fej-

lesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika cél-

kitűzéseit az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvona-

lának javítására vonatkozó megoldásokat. 

 Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó in-

tézményi fejlesztések megvalósítása. 

 Az intézményi struktúra átalakítása, kihasználtságának javítá-

sa. 

 A járási szervezeti átalakulással kapcsolatos intézményi fel-

adatok biztosítása, abban való aktív részvétel. 

 Az EU és hazai források konkrét pályázatok útján történő 

biztosítása, intézményi források bővítési lehetőségeinek a fel-

tárása. 

2. Belső ellenőrzés straté-

giai célja 
 Az alapfeladatok eredményes ellátása, azok teljesítés mérté-

kének és színvonalának emelése. 

 Feladatok rangsorolása, ésszerű súlypontképzés, célok közöt-

ti szelekció biztosítása. 

 Az önkormányzat adósságállományának kezelésére hozott 

intézkedések vizsgálata. 

 A rendelkezésre álló eszközök és az ellátandó feladat haté-

konysága összhangjának a megteremtése, egyéb erőforrások 

bevonási lehetőségeinek a vizsgálata. 

 A képviselő-testületi döntések eredményességének ellenőr-

zése, mely a működési kiadások csökkentésére rendszer-

szemléletben, ellenőrizhető módon megfogalmazódtak. 

 Tartalékok feltárására vonatkozó lehetőségek javítása. 

 Saját bevételek növelésére irányuló törekvések érvényesítése. 

 Kötelezettségvállalások megalapozottsága, előirányzatokkal 

való összhangjának a megteremtése. 

 Az intézményi működés szabályozottsága, jogszabályi előírá-

sokkal való összhangjának a biztosítása. 

 Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok kötelező 

közzétételének vizsgálata. 

3. A belső kontrollrend-

szer értékelése 

Az értékelés keretében vizsgálandó feladatok: 

 A pénzügyi helyzet alakulása. 

 A költségvetési egyensúly helyzete. 

 A belső tartalékok feltárásának biztosítása. 

 A feladatellátás színvonalának javítása. 

 A szakmai és gazdasági feladatok legkisebb ráfordítással való 

ellátása. 
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 A szabályszerű, fegyelmezett munka megvalósításának a fel-

tételrendszere. 

 Racionális kezdeményezések, a helytelennek minősülő intéz-

kedések, hiányosságok feltárása. 

 Működés és gazdálkodás szervezettségének a javítása, veze-

tői döntések segítése. 

 A feladat, létszám, fedezet aránya a hatósági és az önkor-

mányzati feladatellátás vonatkozásában. 

 Hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzése, gazdál-

kodási fegyelem megszilárdítása. 

4. Kockázati tényezők és 

értékelésük 

Működési környezet kockázati tényezői: 

 Bonyolult szabályzás, vagy a szabályozás hiánya. 

 Pénzügyi források elégtelensége. 

 Informatikai rendszerektől való függés. 

 

Belső kontrollrendszer kockázati tényezői: 

 Szervezetrendszer, az egyes szervezeti egységek kapcsolatai. 

 Felelősségi körök delegálása. 

 Beszámolási rendszer biztosítottsága. 

 Belső ellenőrzés hatékony működtetése. 

Az egyes kockázati tényezők értékelése a Belső Ellenőrzési Ké-

zikönyvben rögzítettek szerint történik. 

5. A belső ellenőrzés fej-

lesztési terv elemei 

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait továbbra is a Ta-

mási-Simontornya Többcélú Kistérségi társulás keretében kötött 

megállapodásnak megfelelően külső szolgáltató végzi. 

6. Hosszú távon szüksé-

ges belső ellenőri lét-

szám 

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait jelenleg a Tamási-

Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás keretében kötött 

megállapodásnak megfelelően külső szolgáltató végzi. A külső 

szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződésben kell rögzíteni, 

hogy a vállalkozó a szükséges belső ellenőri létszámot biztosítja. 

7. Belső ellenőrök szük-

séges szakmai képzett-

sége, egyéb kompeten-

ciák 

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait jelenleg a Tamási-

Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás keretében kötött 

megállapodásnak megfelelően külső szolgáltató végzi. A külső 

szolgáltatóval kötött vállalkozási szerződésben kell rögzíteni, 

hogy a belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőr(ök) egy-

aránt rendelkeznek az előírt szakirányú iskolai végzettséggel és 

megfelelő gyakorlattal. 

8. Belső ellenőrök képzési 

tervének elemei 

Az önkormányzat a belső ellenőrzést hosszabb távon a Tamási-

Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásával, a 

társulás által megbízott külső szakértővel tervezi megoldani, 

ezért a terv ezen eleme nem tartalmaz információt. 

9. Belső ellenőrzés tárgyi 

és információs igénye 
 Hatályos jogszabályi anyag naprakész biztosítása. 

 A belső ellenőrzést végző folyamatos tájékoztatása az intéz-

mény stratégiai célkitűzésének az esetleges módosításairól, 

jelentősebb, pl. nagyobb összeget meghaladó kötelezettség-

vállalásokról, egyéb tranzakciókról. 
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10. Az ellenőrzés által 

vizsgált területek, fi-

gyelemmel a szervezet 

struktúrájában vagy 

tevékenységében szük-

séges változtatásokra 

Kiemelt vizsgálandó területek: 

 Hatásköri rend 

 Belső szabályozottság 

 Pénzgazdálkodás biztonsága 

 A Pénzügyi helyzet alakulása, a költségvetési egyensúly 

helyzete, az eladósodás 

 Kötelezettségvállalás rendje 

 Számviteli és beszámolási rendszer 

 Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság, stb. 

A részletes kimutatást az éves ellenőrzési tervek tartalmazzák. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










