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Tisztelt

Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 355/2016.(Xll.15.) számú határozatával jóváhagyta az
önkormányzat 2017. éves belső ellenőrzési tervét, melynek végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési
je lentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrzéseinek
összefoglalóját a belső ellenőrzési vezető a jogszabályi előírásoknak - a költségvetési szervek
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.{Xll.31.} kormányrendelet (továbbiakban
bkr.} 48. §(a-c}, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutatónak, és a nemzetközi
standardoknak - megfelelően elkészített.
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásának elsődleges feladata volt, hogy bizonyosságot szerezzen az
alábbiakról:
•
az irányító szerv elvárásai megvalósulnak az intézményi feladatellátásban,
•
külső szervek által feltárt hiányosságokat megszüntették, a javaslatok hasznosultak,
•
a zárszámadásban szereplő adatok, információk megbízhatóak, a beszámoló valódiságát
alátámasztják,
•
•
•
•

az önkormányzat által támogatott szervezetek a támogatott összeget cél szerint használták
fel,
a belső szabályzatok aktualizáltak, a helyi sajátosságoknak megfelelőek, egyértelműek a
feladat és felelősségi körök,
a kialakított kontrollrendszer biztosítja a szabályszerű feladatellátást, szervezeti integritást,
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő nonprofit társaságok
kialakították és működtetik a belső kontrollrendszer öt elemét.

Az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján tervezték, melynek főbb szempontjai a szervezet
nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási önállóság, felelősség súlya.
Az ellenőrzés lezárását követően a belső ellenőrök minősítették a megá llapításokat, azonosították a
kockázati tényezőket és elemezték, értékelték a kockázatokat.
A kon t rollrendszer folyamatos értékelésével a belső ellenőrzés szakmai segítséget, iránymutatást
adott a kockázatkezelési rendszer tökéletesítéséhez, a kritérium mátrix kialakításához szervezeti
egységenként, intézményenként.
A be lső ellenőrzési vezető a bkr. 49. § (3) bekezdése alapján 2018. február 15-én megküldte az éves
e ll e nő rzési jelentést a polgármesternek és a címzetes főjegyzőnek, valamint az intézményi belső
e ll enőrzésekről szó ló éves ellenőrzési jelentést az intézményvezetőknek .
Az éves ellenőrzési jelentéseket a költségvetési szerv vezetői elfogadták.
A költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.)
kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves e ll enőrzési
jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület
elé terjeszti jóváhagyásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűl ést, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Melléklet a BELL/5-15/2018. számú előterjesztéshez

határozattervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„./2018. (V.31.) számú
határozata

az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A Közgyűlés

a 2017 . évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapasztalatairól, az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatairól, a Polgármesteri Hivatalban
lefolytatott ellenőrzésekről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-529
E-MAIL: ELLENÖRZES@NYIREGYHAZA.HU

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 355/2016.(Xll.15.) számú
hatá rozatáva 1jóvá hagyott
2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

(~}
\/..,/

Ny

REGYHÁZA

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
355/2016.(Xll.15.) számú határozatával jóváhagyott 2017. évi belső ellenőrzési tervének
végrehajtásáról számol be.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírások változásainak megfelelően az
államháztartásért felelős miniszter által 2017. szeptember hónapban közzétett módszertani
útmutató figyelembevételével került összeállításra .
A beszámoló célja, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a belső kontrollrendszer működéséről, biztosítsa az
átláthatóságot és elősegítse a közpénzek felhasználásának hatékonyságát.
2017. évben az Ellenőrzési Osztály feladatellátásának struktúrája megváltozott. Két nagy ellenőrzési
területet fedett le: az önkormányzati (irányítószervi, tulajdonosi) és az intézményi belső
ellenőrzéseket.

Az új feladatellátási struktúra elősegítette az egységes önkormányzati kontrollrendszer
megteremtését, lehetővé tette önkormányzati szinten a kockázatok összegzését. Az összhang
megteremtése mellett költséghatékonyságot eredményezett, erősítette a belső ellenőrök
függetlenségét és tárgyilagosságát.
A belső ellenőrzés szakmailag megalapozott, aktualitásokat figyelembe vevő pozitív változásokat
ellenőrzéseivel támogatta az önkormányzat stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a
szabályszerű feladatellátást, a közbizalom erősítését, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség
előmozdító

erősítését.

Az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével, erősödött az ellenőrzési célok és irányok
összehangoltsága annak érdekében, hogy a vezetők munkájukban felhasználhassák az ellenőrzési
tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
A

belső ellenőrzés

bizonyosságot adó tevékenysége körében :

elemezte, vizsgálta és értékelte:
a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak
való
megfelelését,
valamint
működésének
gazdaságosságát,
hatékonyságát
és
eredményességét;
a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdá lkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban:
megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazott meg a kockázati tényezők,
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése
eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése
érdekében;
nyilvántartotta és nyomon követte: a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében:
javaslatokat fogalmazott meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működése
eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése
érdekében, elsősorban az ellenőrzési nyomvonal és integrált kockázatkezelési rendszer
kialakítására vonatkozóan.
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2017. évben három terület élvezett prioritást az ellenőrzések során:
belső kontrollrendszer értékelése, kiemelten az ellenőrzési nyomvonal és az integrált
kockázatkezelés, ko ntro 1ltevé kenysége k megfelelősége;
költségvetés és zárszámadás megfelelősége;
közérdekű adatok igénylése, közzétételi kötelezettség teljesítése .
Célunk volt a rendszerellenőrzések és szabályszerűségi- pénzügyi ellenőrzések növelése. Az alábbiak
szerint tudtuk teljesíteni célkitűzésünket:

Önkormányzati ellenőrzések típusai 2017. évben
•Rendszerellenőrzés

Intézményi ellenőrzések típusai
2017.évben
1.0

•Szabályszerűségi

• Szabátyszerúségi ·
Pénzügyi
•Szakmai szabályszerúséi·

pénzugy1

•Rendszerellenőrzés

• Sldb.ilyuerüségo
• Utóollenórz•s

•Utóe llenőrzés

Az ellenőrzések alkalmával, a belső ellenőrök értékelték a vizsgált folyamathoz, tevékenységhez
kapcsolódó kontrolltevékenységek működését, az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott helyét,
részletezését, az azonosított kockázati tényezőket, kockázatokat, azok elemzését.
Rendszerellenőrzések keretében a belső ellenőrök vizsgálták:
az ellenőrzési nyomvonal teljes körűségét, a folyamatba épített kontrollok megfelelőségét,
gyakorlati alkalmazását, feladat- és felelősségi körök elkülönítését;
a kockázatkezelési rendszert (szabályozást, feladatmegosztást, kritérium rendszer- tűréshatár
meghatározását, kockázatok kezelésére hozott intézkedések nyilvántartását.
Sikerült a belső ellenőrzési munkánk során elérni, hogy ebben az évben a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei, és az irányított intézmények egységes elvre épülő és azonos szerkezetű
ellenőrzési nyomvonallal és kockázatelemzéssel rendelkeznek. Ezáltal lehetőség lesz egy
önkormányzati szintű kockázatelemzés elkészítésére, a feltárt kockázatok összehangolt kezelésére,
válaszintézkedések meghozatalára.
A belső ellenőrök munkájuk során külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan jártak el,
a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést a
jogszabályban előírt szerkezetben és tartalommal állították össze. Objektíven szerepeltettek minden
olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely
biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.
Az ellenőrzött szervezetek vezetői megértették a belső ellenőrzések igazi célját, mely nem más, mint
megelőző ellenőrzés - a külső ellenőrzésre való felkészülés. Amennyiben a belső ellenőrzés által
feltárt hiányosságokat pótolják, esetleges szabálytalanságokat kijavítják, úgy a külső szervek által
lefolytatott ellenőrzések pozitív megállapításokat tartalmazhatnak.
A belső ellenőrök az ellenőrzési programokban meghatározott határidőket betartották, módosításra
nem volt szükség. A létszámban bekövetkezett változások 0,5%-al csökkentették a tervezett ellenőri
kapacitást, így 158 ellenőri nappal kevesebb idő állt rendelkezésre. Az alábbi táblázat szem lélteti, a
belső ellenőri kapacitás alakulását.
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Belső ellenc5ri
belső ellenc5ri

Soron kívüli

kapacitás

kapacitás

ellenőrzé s

átütemezett ellenőrzés
Ellenőri

tervezett
ellenc5ri napok

tényleges
ellenc5ri napok

kieső ellenc5ri

fennmaradó
napok

ellenőri

napok

1512

1354

151

25

126

25

0

25

kapacitás alakulása

158

151

158

A 2017. évi ellenőrzéseket a következetesség, szakmaiság és gyakorlatiasság jellemezte. A belső
47 lefolytatott ellenőrzés során 313 javaslatot fogalmaztak meg, melynek 13% kiemelt, 81%
átlagos és 6% csekély fontosságú volt.
ellenőrök

Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében
foglaltakat elfogadták. Észrevételt négy ellenőrzés során tettek az ellenőrzöttek, melyeket
felülvizsgáltunk, egyeztettünk a közös álláspont kialakítása és a szabályszerű feladat ellátás
biztosítása érdekében.
A lezárt ellenőrzési jelentést követően az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetők minden esetben
elkészítették az intézkedési tervet, (az ellenőrzés által tett javaslatokra teljes körűen intézkedtek) az
intézked ések végrehajtásáról beszámoltak.
A
megállapításokra
hozott
intézkedési
tervek
végrehajtásának
nyomon
adatszolgáltatásokon, beszámolókon, monitoring vizsgálatokon keresztül biztosított volt.

követése

Az elle nőrzések nyilvántartására vonatkozó előírások érvényesültek a 370/2011
kormányrendelet 50. § (2) bekezdése előírásai szerint.

(XII. 31.)

A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a
kockázati tényezőket melyek alapul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához,
kockázatelemzéséhez:
projektek megvalósítása és számviteli elszámolása;
közérdekű adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség;
céltámogatások;
fe la datfi na nszí rozá s;
iratkezelés;
bevételek és kiadások;
szabályozottság;
nyomon követési rendszer;
integritás.
A belső ellenőrzés betöltötte elsődleges funkcióját: támogatta az integritást, amely a
munkafolyamatok során a közérdek mindenkori előtérbe helyezését biztosíthatja, előmozdítja, hogy
a szervezet rendeltetését betöltve, pártatlanul, tisztességesen, szakmailag professzionális módon
átláthatóan és elszámoltathatóan lássa el feladatait.

A belső ellenőrzés küldetése a szervezeti értékek növelése és védelme kockázatalapú és tárgyilagos
bizonyosság adással, tanácsadással és rálátással.

4

(\;::::y
")
/ ../

N y

R EGY H Á Z A

TARTALOMJEGYZÉK

1.

A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉUA

II.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

A)

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Aa) Az ellen őrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.
1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenő rzések összesítése.
2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megind ítására
okot adó cselekmény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid
összefoglalása
Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet e lősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.
1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrá s- ellátottsága.
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionáli s függetlenségének
biztosítása.
3. Összeférhetetlenségi esetek.
4. A Belső ell enőri jogokkal kapcso latos esetleges korlátozások bemutatása.
5. A be lső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.
6. Az ellenőrzések nyilvántartása .
7. Az e ll enőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.
Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása.

B)

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A belső kontrollrendszer szabá lyszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok.
Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.
1. Kontrollkörnyezet
2. Kockázatkezelés
3. Kontrolltevékenységek
4. Információ és kommunikáció
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

C) Az intézkedési tervek megvalósítása
D) Külső ellenőrzések
E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
intézmények külső/belső ellenőrzéséről.
Mellékletek

6.
7.

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése ellenőrzésenként részletezve
2017. évben lefolytatott e llenőrzések száma (terv-tény)
2017. évben megvalósult belső ellenőrzések típusonként
2017. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása (kapacitás-felhaszná lás)
Intézked ések megvalósítása
Kül ső szervek által végzett ellenőrzések a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél
Külső szervek által lefolytatott intézményi e ll enőrzések
Bel ső szervezeti egységek vezetői ellenőrzései

8.

Intézményi belső ellenőrzések - vezető ellenőrzések

9.

Kontrollkörnyezet javítását érintő javaslatok

1.

2/a.
2/b.

3.
4.

s.
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A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉUA

A 2017 . évről szóló Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) kormányrendelet 48. §
(továbbiakban Bkr.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. szeptember hónapban közzétett
útmutató alapján készült.
A bel ső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és
nemzetközi sta ndardok, vezetői elvárások.
Az éves munkánk során a Bkr. 2016. október 01-től történt módosításait figyelembe vettük,
ellenőrzéseink során vizsgáltuk, a változások érvényesülését az ellenőrzött szervezeteknél.
Az integrált kockázatkezelési rendszert, a folyamatgazdák kijelölését, az integrált kockázatkezelési
rend szer koordinálására szervezeti felelős (belső kontroll koordinátor) kijelölését, az integritás
biztosítását, a vezetői nyilatkozatok Közgyűlés elé terjesztését.
Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja :
Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról.
Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, a kontrollrendszer fejlesztését érintő fontosabb
megállapításokról, javaslatokról.
Értékelje a kontrollrendszer öt elemét.

1.
A)

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladat ok teljesítésének értékelése.

1. A tárgyévre vonatkozó éves

ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

(1 .sz.melléklet)

Az Ellenőrzési Osztály a város gazdasági programjával, valamint a stratégiai ellenőrzési tervvel
összhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott 2017. évi Belső ellenőrzési tervét, (melyet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 355/2016.{Xll.15.} számú határozatával hagyott jóvá) az
alábbi prioritások, célok figyelembevételével teljesítette:
2017. évre a tervezett 47 ellenőrzésbő l, 46 ellenőrzést telj esítettünk és 1 soron kívüli vizsgálat
lefolytatására került sor. Így összessen 47 a lefolytatott ellenőrzések száma.
Egy e llenőrzés került átütemezésre: Építésügyi Osztály - rendszer ellenőrzése. Az átütemezésre a
belső e llenőri kapacitás hiánya miatt került sor. Az ellenőrzés a 2018. éves tervben szerepel.
A megváltozott ellenőrzési struktúra több feladatot jelentett, mivel mind a tíz intézménynek különkülön egyedileg kellett az ellenőrzési nyilvántartásait vezetni, terveket és beszámolókat elkészíteni.
A jelentéseket követő adminisztrációs munkák (kockázatkezelés, minősítés) is megnövelték az egyéb
tevékenységre fordított időt.
Az ellenőrzések során a legnagyobb prioritást élvezték a belső kontroll rend szer működését értékelő
rendszer ellenőrzések. Minden ell enőrzés alkalmával a belső ellenőrök értékelték és minősítették a
kontrollkörnyezetet, a kontrolltevékenységeket, az integrált kockázatkezelési rendszert és ebben
évben már az információs- és kommunikációs- valam int a nyomon követési rendszer megfelelőségét.
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Az ellenőrzési tapasztalataink:
Intézményi ellenőrzések
lrányítószervi törvényességi, szakmai e llenőrzések (egy intézménynél)
Az intézménynél a szakmai ellenőrzés keretében a szakmai felügyelet ellátó osztály

munkatársai azt vizsgálták, hogy az irányító szerv elvárásai, célkitűzései megvalósultak-e az
intézményi feladatellátásban.
A szakmai vizsgálatot végzők nem tettek javaslatot.
Az irányító szervi szabályszerűségi, pénzugy1 ellenőrzés keretében egy projekt
elszámolásának kontrollkörnyezetét, a kontrolltevékenységeket és számviteli elszámolásokat
vizsgálatuk.
Tapasztalatain k:
• Szabályzatokkal rendelkeznek, aktualizálás megtörtént.
• A vizsgált projekttel kapcsolatos elkülönített számviteli nyilvántartásról
gondoskodtak.
• A közérdekű adatok megismerésének és közzétételének eljárásrendjét nem
szabályozták.
• A közérdekű adatok honlapon történő megjelenítése nem szabályszerű.
• A kulcskontrollt végzők kijelölése, felhatalmazása a jogszabály által előírt módon
történt, a gyakorlatban megfelelően működött a teljesítésigazolás, az érvényesítés, a
pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás.
• Az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatelemzés nem tartalmazott projekttel
kapcsolatos tevékenységeket, így a kockázati tényezők azonosítása, kockáza tok
kezelése nem történt meg.
Intézményi célvizsgálatok (egy intézménynél)
Az Állami Számvevőszéki ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésének vizsgálatával célunk
az volt, hogy meggyőződjünk a javaslatokra hozott intézkedések teljesítéséről, hasznosulásáról.
Tapasztalataink:
•
Szervezet i Működési Szabályzatukat módosították, a hiányosságokat megszüntették.
• A külső-belső kapcsolattartás módjának részletszabályait az Ügyrendi Szabályzatban
kialakították.
• Az információs és kommunikációs folyamatok során az elektronikus közzétételi kötelezettség
szabályozási és gyakorlati alkalmazása még hiányos, a külső szerv ellenőrzése során feltárt
hiányosságok nem kerültek teljes körűen megszüntetésre.
• Az önköltségszámítás szabá lyozása megtörtént. Egy szolgáltatás esetében a megállapított díj
önköltséggel nem alátámasztott, a jogszabá lyban, központilag rögzített legmagasabb árakat
ta rta lmazza.
•
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó sze rződések, valamint a kiadási előirányzatok
terhére vá lla lt kiadások teljesítése során nem győződtek meg arról, hogy a másik sze rződő fél
átlátható szervezetnek minősül-e (a külső ellenőrzés által feltárt hiányosság nem került
megszüntetésre).
• A kü l ső szerv által javasolt nyilvántartásokat vezetik, annak részletszabályait meghatá rozták.
• A vizsgá lt két jogügyletben a kölcsönzéshez szükséges miniszte ri engedéllyel rendelke ztek.
Intézményi utóellenőrzés (egy intézménynél)
E lőző évben lefolytatott szakmai és irányítószervi elle n őrzés során feltárt
megszüntetésének e llenőrzése.
Tapaszt alataink:
•
A működ ést éri ntő szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént.

hiányosságok
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Továbbra sem rendelkeznek az irányítószerv által jóváhagyott szervezeti és működési
szabályzattal.
A számviteli, gazdálkodási szabályzatokban továbbra sem érvényesülnek az intézményi
sajátosságok.
A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések felülvizsgálata nem történt meg.
Gazdálkodási jogkörökre történő felhatalmazás szabályozása és gyakorlata nem szabályszerű.
Munkamegosztás (gazdasági feladatokat ellátóval) a szervezeti változást követően nem
készült.
A szerződéses jogügyletekkel kapcsolatos, utóvizsgálattal érintett javaslatok hasznosultak, a
szerződések
nyilvántartását aktualizálták, munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat
pontosították.
A térítési díjak beszedését szabályozták.
A közérdekű adatok az intézmény honlapjának nyitó oldaláról közvetlenül elérhetőek, a
gyengén látók részére „akadálymentes weboldal" készült.

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések
Rendszerellenőrzés keretében két szervezeti egységnél vizsgálatuk a belső kontrollrendszer
kia lakítását, elsősorban a kontrollkörnyezetet és a kockázatkezelést, de értékeltük az információs és
kommunikációs rendszert és a nyomon követési (monitoring) rendszert is.
Tapasztalataink:
Ellenőrzési nyomvonallal, kockázatkezelési rendszerrel mind a két szervezeti egység
•
rendelkezett.
•
A munkaköri leírásokban a feladat-, hatás-, és felelősségi körök elkülönítetten
meghatározásra kerültek. Ügyrenddel rendelkeztek, mely rögzítette a feladatokat,
kontrollokat.
•
Más szervezeti egységgel a közös kontrollpontok nem teljes körűen lettek kialakítva
egy-egy közös gazdasági-, működési folyamat vonatkozásában .
•
Ellenőrzési nyomvonalaknál a főfolyamatokat meghatározták, a kontrollpontokat
kijelölték, de az alfolyamatok szintjére még nem teljes részletezettséggel bontották
meg a kontrolltevékenységeket (a vizsgált szervezeti egységeknél}.
• A kockázatelemzést a Hivatal Belső Kontroll Kézikönyvében előírt szerkezetben
elkészítették.
• Az integrált kockázatkezelési rendszer mindkét szervezeti egységnél kialakulóban
van, a kockázatok értékelésének, kezelésének módszereit még fejleszteni kell.
Szabályszerűségi ellenőrzés

keretében vizsgáltuk a költségvetési rendelet és költségvetési beszámoló
(zárszámadás) megfelelőségét.
Tapasztalataink:
•
A gazdasági szervezet ügyrendje a költségvetési rendelet előkészítésének, összeállításának
elfogadásának szabályszerű keretét biztosítja.
•
A munkaköri leírásokban meghatározásra kerültek a feladat- és hatáskörök.
•
Az önkormányzati rendelet nincs összhangban a gyakorlattal, nem követte le az
államháztartási szabályok változását a mellékletek vonatkozásában.
•
Gondoskodtak az ütemszerű egyeztetésről, azok írásos rögzítéséről a költségvetési szervek
vezetőivel.

•

Az előterjesztésre, jóváhagyásra a jogszabályban rendelkezésre álló határidőn belül került
sor.

•

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben előírt kötelező mérlegek és kimutatások a Közgyűlés részére tájékoztatásul
bemutatásra kerültek.
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A vagyonkimutatást forgalomképesség szerint nem bontották meg, így nem egyeztethető az
ingatlanvagyon kataszterrel.
E l őterjesztésre a jogszabály által előírt határidőn belül került sor.

Szabálysze rűségi ellenőrzés

során felülvizsgáltuk a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények és az elektronikus közzétételének teljesítését, szabályozását.
Tapasztalataink:
•
Rendelkeztek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét
rögzítő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal és a közérdekű adatok elektronikus
közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó Közzétételi
Sza bá lyzatta 1.
•
A szabályozás nem tartalmazta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésére vonatkozó határidőket.
•
Meghatározásra kerültek a belső adatvédelmi felelősök, de aktualizálás indokolt.
• A jogszabályi előírásoknak megfelelő tagolásban mutatják be az általános közzétételi lista
szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket.
• A vakok és gyengén látók számá ra nem tették lehetővé a hivatalos honlap akadálymentes
használatát.
•
A közzé tett adatok teljes körűsége nem biztosított (hiányos vagy nem aktualizált).
•
A tartalomfelelősök részletes feladatait nem határozták meg.
• Az ellenőrzési nyomvonalban nem szerepel a feladat, így azzal kapcsolatosan felmerülő
kockázati tényező, kockázat azonosítása nem történt meg.
Szabályszerűségi ellenőrzés

keretében vizsgáltuk, hogy az informatikai rendszer biztosítja-e a
megbízható feladatellátást, adatkezelést.
Tapasztalataink:
•

A Szervezeti és Működési Szabályzatban, a feladatellátással érintett szervezeti egységek
ügyrendjében az informatikai tevékenységgel összefüggő feladatokat és a felelősöket
meghatározták.

•
•
•
•

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmában biztosítja a szabályszerű feladatellátást.
A szakmai alkalmazásgazdákat kijelölték, de munkaköri leírásban nem rögzítették.
A belső adatvédelmi felelősöket kijelölték.
A használt alkalmazásokról és azok felhasználóiról nem minden szervezeti egység alkalmazás
gazdái vezetnek nyilvántartást.
Külső szolgáltató a hivatal hardver és szoftver eszközeiről nyilvántartást vezet, így
egyérte l műen azonosíthatóak az adott eszközöket felhasználók köre.
Konkrét nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy melyik felhasználónak milyen hozzáférése van
nem készül, arról a szabá lyzat sem tartalmaz előírást.

•
•
•
•

Hozzáférési jogosultságok kialakítási folyamata logikailag megfelelő, azonban a kialakított
hozzáférések felügyelete nem minden végrehajtási szinten valósul meg.
A
felhasználókra
vonatkozó
mentési
követelmények
szabályozási
környezetét
megteremtették, a jogszabályban előírt biztonsági mentésekre és a helyreállításra vonatkozó
szabá lyok kialakításáról gondoskodtak.

Önkormányzati ellenőrzések

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások eljárásrendjét, a kontrollkörnyezetet és
kontrolltevékenységeket vizsgáltuk 8 elszámolás alapján, mely 7 szervezetet érintett.
Tapasztalataink:
•

A pályázati felhívás a jogszabálynak és helyi rendeletnek megfelelően került elkészítésre,
kihirdetésre.
9
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Közzétételi kötelezettségnek a helyben szokásos módon (hirdető tábla, hírlap) és a
jogszabályi előírásoknak megfelelően (honlap, Magyar Államkincstár) eleget tettek.
Támogatási szerződéseket határidőben kötötték meg.
A támogatási összeg kiutalása hatá ridőben történt.
Az elszámolásoknál a felülvizsgálat i kontroll részben működött.
Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazott feladatokat a céljellegű támogatásokkal
kapcsolatosan, de nem megfelelő részletességgel bontották alá, így nem került kialakításra
minden kontrolltevékenység.
A kockázati tényezők feltárása nem valósult meg széles körben, az ellenőrzés során
azonosításra kerültek további kockázati tényezők.

Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

Az ellenőrzés két területre fókuszált, egyrészt vizsgáltuk az önkormányzattól kapott támogatás,
valamint a központi költségvetésből folyósított állami működési támogatás és a feladatalapú
támogatás felhasználását.
Tapasztalataink:
•

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok
között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata a jogszabály által
előírtaknak megfelelően megtörtént.
Az önkormányzati támogatás kiutalása határidőn belül megtörtént. A felhasználást
számlákkal igazolták, az elkülönített számviteli nyilvántartásról gondoskodtak.

Gazdasági Társaságok ellenőrzése

Az önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságok
tevékenységével összefüggő vizsgálattal a tulajdonosi önkormányzati érdekek érvényesülését
kívántuk elősegíteni.
2017. évben öt gazdasági társaság tulajdonosi ellenőrzésére került sor.
Egy szabályszerűségi- pénzügyi ellenőrzés és négy szabályszerűségi ellenőrzés
Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program" keretén belül az
alprogramhoz kapcsolódó elszámolások, számviteli nyilvántartások megfelelőségét vizsgáltuk.
Tapasztalataink:
•
A jogszabály által előírt szabályzatokkal rendelkeznek, aktualizálás indokolt.
•
Munkaköri leírásokban meghatározták a feladat és hatá sköröket.
•
Kontrolltevékenységek kialakításra kerültek, működtek .
•
Elkülönített nyilvántartást nem készítettek.
• A projekt teljesítéséről szóló számlák szerződésnek megfelelő összegben, tartalommal
kerültek kiállításra, a Fejlesztési Ügynökség pénzügyileg teljesítette.
• A konzorcionális partnerek részesedése a vállalkozói díjból a szerződésben foglaltak szerint
került kifizetésre .
•
A kiosztásra kerülő eszközök tételes kimutatás szerint, dokumentált módon kerültek
kimutatásra .
Szabályszerűségi

ellenőrzés

keretében a Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre
vonatkozó belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos előírások teljesítését ellenőriztük.
Tapasztalataink:
• A pozitív kontrollkörnyezetet megteremtették az írásos szabályozásokkal (feladat- és
hatáskörök egyértelmű elkülönítésével), világos, egyértelmű kommunikációs rendszerrel,
ellenőrzési nyomvonal elkészítésével (az azonosított folyamatok a Társaság működési
struktúráját teljes körűen lefedik).

•

Iratkezelési szabályzat közlevéltári jóváhagyásával, egy kivétellel nem rendelkeztek.
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•

Kialakították és működtetik az integrált kockázatkezelési rendszert. (Meghatározták a
kockázati kritérium rendszert, az azonosított kockázatokat elemezték, értékelték,

•

Az ellenőrzési nyomvonal megfelelő kialakítása biztosította a megfelelő kontrollpontok
meghatározását, biztosítva a kontrolltevékenységek hatékony működését. A gazdasági
események dokumentáltsága megfelelően alátámasztja a kulcskontrollok hitelességét.
Az információs és kommunikációs rendszer működése biztosította az átláthatóságot, a teljes
körű, gyors információáramlást a szervezet minden szintjén, külső-belső szereplőkkel
egyaránt.
A nyomon követési (monitoring) rendszer a folyamatokba beépített egyeztető, felülvizsgálati
kontrollokkal,
vezetői
beszámoltatásokkal,
könyvvizsgálattal,
felügyelő-bizottsági
felülvizsgálati kontrollokkal megvalósult.
Operatív tevékenységtől független belső ellenőrzés egy helyen működik .
A központi költségvetésről szóló törvény elkészítéséhez és a központi költségvetés
végrehajtásáról szóló törvényben kötelezően bemutatandó összeállítások elkészítéséhez, az
államháztartási szabályokban meghatározott, a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezeteket érintő adatszolgáltatási kötelezettségét mind a négy Társaság teljesítette.

minősítették.)

•

•

•
•

2017. évben egy soron kívüli ellenőrzés volt.
Intézményi soron kívüli ellenőrzés - egy közalkalmazott illetményrendezési ügyének felülvizsgálata
(intézményvezető kezdeményezésére a Címzetes Főjegyző rendelte el)

Közalkalmazotti besorolás felülvizsgálatával megállapításainkkal kívántuk rendezni a munkáltató és
munkavállaló közötti véleménykülönbséget.
Tapasztalataink:
• A közalkalma zott nem tett eleget a változás bejelentési kötelezettségének.
• Az intézmény helytelenül járt el a figyelembe vehető jogviszonyok tekintetében a
közalkalmazott javára .
A soron kívüli ellenőrzésre az éves ellenőrzési tervben meghatározott kapacitást haszná ltuk fel.
Ellenőrzési terv teljesítése:

Az Ellenőrzési Osztály (a tervezett vizsgálatok számát tekintve) az éves munkatervét 98 % ban
teljesítette. Egy ellenőrzés átütemezésre került a következő évre.
(2-3.sz. melléklet).
Az Ellenőrzési Osztály 47 ellenőrzés során 313 megállapítást tett, melyekre
313 javaslatot
fogalmazott meg, melynek 13%-a kiemelt, 81%-a átlagos, 6%-a csekély fontosságú volt.
Az e llenőrzés során minősítettük a megállapításokat, azonosítottuk a kockázati tényezőket és
elemeztük, értékeltük a kockázatokat.
2017. évben az ellenőrzés által azonosított és értékelt kockázatok alakulása:
szabályozottsági kockázat:
41%
folyamat végrehajtásában rejlő kockázat:
30%
kontrollrendszer egyéb kockázatai:
29%
Az ellenőrzések során azonosított kockázatok arányszámai kis mértékben igaz (2-5%), de javultak az
előző évihez képest a szabályozottság és kontrolltevékenységek (folyamat végrehajtása)
tekintetében.
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Az ellenőrzéseket kockázatelemzés alapján terveztük, melyek főbb szempontjai a téma fontossága,
időkockázata, a szervezet nagysága, kockázati érzékenysége, szervezeti változás, gazdálkodási
önállóság, felelősség súlya .
Az ellenőrzések módszere dokumentum alapú, mintavételes illetve tételes vizsgálat. Az ellenőrzési
nyomvonal minősítéséhez {a vonatkozó külső jogszabályok figyelembe vételével), a Hivatali
szabályzatok, munkaköri leírások tételes felülvizsgálatára került sor annak érdekében, hogy
megállapítható legyen a teljes körűség és az összhang, a feladat- és felelősségi körök elkülönítése.
Az integrált kockázatkezelési rendszer értékelésénél az ellenőrzési nyomvonalban azonosított
folyamatokkal való összehasonlítás, a kockázatkezelési eljárásrend kialakításánál a belső szabályozás
tételes felülvizsgálattal történt.
A megfelelő belső kontrollrendszer kialakításához a segítségnyújtás, ajánlás mintavételesen egy
folyamat kiválasztásával és annak „lemodellezésével" történt. A kiválasztott folyamat (mintavétel) a
korábbi évek ellenőrzési tapasztalatain és kockázatelemzésein alapultak.
2.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása

2017. évben nem volt büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság.
Ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.

1. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága.
Ellenőrzési

Osztály engedélyezett létszám: 8 fő
1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető)
6 fő belső ellenőr+ 1 fő belső ellenőr (NYITÖT)
Átlagos statisztikai állományi létszám: 6, 9 fő
összetétel:

2017. évi létszám alakulása
Dátum

Létszám

01.01-03.22.

6fő

03.23-03.26.

7fő

03.27-05.05.

8fő

05.06.-12.31.

7fő

Az osztály ügykezelővel az előző évekhez hasonlóan nem rendelkezett, így a belső ellenőrzési vezető
és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelték, és minden egyéb adminisztratív feladatot
is elláttak.
Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás alapján határoztuk meg.
Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez
elegendő volt. A létszámhiányt az adminisztratív és kockázatelemzési feladatok estében
helyettesítéssel oldottuk meg. {3.sz. melléklet)
A NYITÖT ellenőrzési feladatokat egy fő belső ellenőr látta el.
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A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos folyamatokat úgy alakítottuk ki, hogy azok
összhangban legyenek az éves tervvel, figyelembe véve a rendelkezésre álló kapacitást, az ellenőri
kompetenciákat, személyi változást, az arányos feladatmegosztást.
A belső ellenőrök az ellenőrzési programokban meghatározott határidőket betartották, módosításra
nem volt szükség. A létszámban bekövetkezett változások 0,5%-al csökkentették a tervezett ellenőri
kapacitást, így 158 ellenőri nappal kevesebb idő állt rendelkezésre. Az alábbi táblázat szemlélteti, a
belső ellenőri kapacitás alakulását.

Belső ellenőri
belső ellenőri

So ro n kívüli

kapacitás

kapacitás

ellen ő rzé s

átütemezett ellen ő rzés
Ellenőri

tervezett
napok

ellenőri

tényleges
ellenőri

kieső ellenőri

fennmaradó

napok

ellenőri

napok

napok

1Sl2

13S4

151

25

126

25

0

25

kapacitás alakulása

1S8

151

158

2017 . évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgármesteri Hivatal

belső

szervezeti

egységein kívül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé a belső ellenőri munkához.

Az irányítószervi szakmai ellenőrzésben a Hivatal szakmai felügyeletet ellátó osztályának munkatársai
vettek részt. Az ellenőrzés és a jelentés is két részből állt ennél a vizsgálatnál. Egyik rész teljesen a
szakmai felülvizsgálatot, a másik rész a belső ellenőrzést fedte le.
Egy soron kívüli ellenőrzéshez igénybe vettük a Jegyzői kabinet két munkatársának (egy fő
jogtanácsos és egy fő emberi erőforrás referens) segítségét.
Az Ellenőrzési Osztályon belül a belső ellenőrök három csoportba sorolhatók:
•
•
•

belső ellenőrzési vezető
vizsgálatvezető
belső ellenőr

A feladatmegosztás kialakításánál kiemelt szempont volt az egyéni kompetenciák, szakmai
felkészültség, gyakorlat érvényesülése. Minden egyes belső ellenőrzési tevékenységnél egyértelműen
elkülönültek egymástól a végrehajtó és a jóváhagyó szerepkörök.
Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelelt a jogszabály által előírt
általános és szakmai követelményeknek.
A belső ellenőrök részt vettek a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén, mellyel számviteli
szakmai ismereteiket tartják szinten . Továbbá 6 alkalommal 1-2 fő/alkalom vett részt a belső
ellenőrök szakmai konferenciáján .
A belső ellenőrök számára előírt esedékes kötelező képzésen (ABPE) 2017. évben 3 fő részt vett, 1 fő
a vizsgával egybekötött képzést teljesítette.

2017. évre előírt kötelező képzéseknek eleget tett az osztály, így a Nemzetgazdasági Minisztérium
nyilvántartásában minden belső ellenőr regisztrációja biztosított.
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A belső ellenőrzési vezető belső kontroll szakértői tapasztalataival, tovább tudta segíteni a belső
kontrollrendszer fejlesztését, belső tréningek tartásával az intézményvezetők, helyettesek, belső
kontroll koordinátorok részére.
2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének
biztosítása.
A belső ellenőrzés kialakításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodott az Áht.70.§(1}
bekezdésének megfelelően. Az Ellenőrzési Osztály a költségvetési szerv vezetőjének alárendelten,
szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el, végzi tevékenységét,
jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. A belső ellenőrzés
függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a belső ellenőrzési vezető
alárendeltségébe tartoznak.
Az Ellenőrzési Osztály vezetője olyan vezetői szintnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a
szervezeten belül, amely lehetővé teszi a belső ellenőrzési tevékenységet végző számára feladatai
teljesítését, továbbá ily módon a belső ellenőrzés hatókörének meghatározása, a vizsgálat
lefolytatása és a jelentéstétel külső befolyástól mentesen történhet.
A jelentés-tervezetet a belső ellenőrzési vezető kizárólag az ellenőrzött szervezet vezetőjével
egyezteti, biztosítva a befolyástól mentes, objektív megállapításokat.
A már lezárt ellenőrzési jelentéseket a belső ellenőrzési vezető megküldi a költségvetési szerv
vezetőjének (jegyzőnek} . Egy példányt a költségvetési szerv vezetője átad az ellenőrzöttnek (irányító
szervi ellenőrzés esetén).
Intézményi belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit kizárólag az adott intézmény vezetőjének küldi
meg a belső ellenőrzési vezető .
A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak érvényre jutottak, a költségvetési szerv vezetője
biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét az alábbi tevékenységek tekintetében:
az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével;
az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;
a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásában nem vettek részt.
A belső ellenőrök nem vettek részt a költségvetési szerv/szervek operatív működésével kapcsolatos
feladatok ellátásában.
3. Összeférhetetlenségi esetek.
A 2017. évi belső ellenőrzések során nem sérültek a Bkr. 20.§ rendelkezései. Minden belső ellenőr az
éves ellenőrzési terv végrehajtását megelőzően nyilatkozatával igazolta, hogy a hivatkozott
jogszabály, valamint a belső ellenőrök etikai kódexe és a Kttv. által definiált összeférhetetlenség az
ellenőrzések során nem áll fenn.
Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ellenőrzési Osztály betartotta .
4. A Belső

ellenőri

jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozá sok bemutatása .

A 2017. évi belső ellenőrzések során a belső ellenőri jogok nem sérültek, korlátozások nem történtek.
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A Bkr. 25.§ a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások
nem merültek fel.
5. A

belső ellenőrzés

végrehajtását akadályozó

tényezők.

A végrehajtás során az ellenőrzés alá vont intézmények, szervezetek a jogszabályban meghatározott
kötelezettségeiket teljesítették, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést
biztosították.
A rendelkezésre álló eszközök biztosították az ellenőrzési egység feladatellátását.
Az ell enőrzések megállapításait, javaslatait a helyszíni ellenőrzés végén, komplexebb vizsgálat
esetében a jelentéstervezet átadásakor a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzést végző
vizsgálatvezető egyezteti, megbeszéli az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével, melyről
feljegyzés készül, amit az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal igazolnak. Az egyeztetések minta
dokumentuma a Belső ellenőrzési kézikönyv iratm intái között megtalálhatóak.
A jelentéstervezetre beérkezett észrevételeket a vizsgálatvezető megvizsgálja és a Bkr. 42.§ (7) (8)
bekezdésében foglaltak szerint jár el. 2017. év sorá n négy esetben észrevételezett az ellenőrzött
szervezeti egység vezetője . Kisebb pontosítások átvezetésére került sor. A jelentéstervezet főbb
megállapításait, javaslatait nem érintette.
6. Az

ellenőrzések

nyilvántartása.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.{Xll.31.)
Kormányrendelet 50.§ alapján a belső ellenőrzési vezető nyilvántartást vezetett az elvégzett belső
ellenőrzésekről, gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok központi irattárba helyezéséről, az
ellenőrzési mappák megőrzésérő l.
7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.
2018. évre vonatkozó fejlesztési céljaink:
•
projektek elszámolásának, felhasználásának felülvizsgálata;
közérdekű
adatszolgáltatás,
közzétételi
kötelezettség
teljesítésének
ellenőrzési
•
lefedettségének növelése;
•
szervezeti integritá st sértő események ki szűrése;
•
teljesítmény ellenőrzések szá mának növelése;
•
belső kontrollrendszer mind az öt elemének értékelése, minősítése az ellenőrzések során;
• az integrált kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztéséhez szakmai tanácsa dás nyújtása.
2017. évre vonatkozó fejlesztési céljaink voltak:
• a belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése;
•
•
•
•
•

erősíteni

az ellenőrzések tudatos egymásra épülését;
tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollfolyamatok je lentőségét;
az eszközökkel és forrá sokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem;
e ll enőrzések javaslataira hozott intézkedések végrehajtásának monitoringja;
célirányos szakmai ismeretszerzés növelése, konferenciákon, továbbképzéseken.

Az előző évben megfogalmazott fejleszt ési terveink az alábbiak szerint realizálódtak a 2017. évi
munkánk során:
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2017. évben a tanácsadói tevékenységünket az intézményvezetők, szervezeti egység vezetők
nem használták ki. Néhány esetben szóbeli segítséget, tanácsot kértek az ellenőrzési
nyomvonal felülvizsgálatához és kockázatelemzéshez, melyet két alkalommal tréning
keretében valósítottunk meg.
Minden ellenőrzésünk alkalmával értékeltük az adott szervezet által kialakított és
működtetett belső kontrollrendszert az adott ellenőrzés tárgyát érintően . Ezek megfelelő
alapot adnak az ellenőri kockázatelemzéshez és a jövőbeni ellenőrzési témák, szervezetek
kijelöléséhez.
Az ellenőrzések lezárása előtt szóbeli egyeztetés keretén belül ismertetjük az ellenőrzés által
feltárt kockázatokat, továbbá javaslatokat fogalmazunk meg a kontrollrendszer
működtetésével kapcsolatosan.
A kontrolltevékenységek megfelelőségének vizsgálatával elősegítettük a kontrollok
hatékonyságának növelését, ezzel a források gazdaságosabb, hatékonyabb felhasználását, a
vagyon védelmét.

•

•

•

•

Szakmai ismeretszerzés bővült, a kötelező belső ellenőri képzéseken, közszolgálati képzés
keretén belül szakmailag hasznos témaválasztással, valamint több lehetőségünk volt részt
venni belső ellenőri szakmai konferenciákon .

•

Ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása.

2017. évben a Bkr. 37.§-ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadó tevékenységre szóló felkérés
írásban az Ellenőrzési Osztály számára nem érkezett.
Szóbeli megkeresések, tanácsadások a kontrollrendszer működtetésével kapcsolatosan történtek az
intézményvezetők, szervezeti egység vezetők részé ről:
ellenőrzési nyomvonal kialakítá sához
kockázatkezeléshez, kritérium mátrix meghatározásához
A tréning keretében ismertetésre kerültek a belső kontrollrendszer kialakításával és működtetésével
kapcsolatos feladatok. A Bkr. változásai, amelyek a költségvetési szerv vezetőjét érintették.
Gyakorlati példákon keresztül az ellenőrzési nyomvonal elkészítésének menete, szerkezete és az
integrált kockázatkezelési rend szer főbb szempontjai (kockázatok azonosítása, kockázatkezelés
kritérium rendszerének meghatározása, kockázatkezelé si eszközök) kerültek ismertetésre. Az
intézmények részéről összesen 43 fő vett részt.
A tanácsadás hasznos volt, mivel októberben már az ellenőrzési
kockázatelemzéseket az ott elhangzottak figyelembe vételével készítették el.

nyomvonalakat,

B) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb megállapítások, javaslatok.
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tiir1on t• m net sz4faebb korb«t lehets'ses kocUzab tényez6ket.
A kocUzo1telftT\lés mi!lfelt16sécéh~
· u el len6nés1 nyomt0n1I f8ulv1n1•11tj1 kolfetó„, a felm«utcl leheu~es
kock;bab tenyez6k alapJ'" Wceuetl a kocUzatel~ft felülviu1.iatjt 1s

Az. ~es foly1rNtok mentén 1elendu~z6 kocUi1te>tt kórft és rísrletezését nem teljes a kochutelemz:és felulviu1ál1uikor vf1Ye f·cvelembe 1 beh6 ellen6ués által az
kór űen határozták mec. ennek 1l11>1fo n.m tudtn mecfele16-1 u1ncsorolni, onkorrNnyuti tulajdonú ln11d1n etld„„lt'5e folyama~
felurt

„„..,..,

m1n6síten1 , éft8:elni a kockázatokat

KOltslovtttsi rMdtltt
/ tliJlv1zsgálora

Költslgv~kl btsz6mol6,

zórszómodós /tlufv11sgólota

kockha ti tényet6ket. kockhatokat

Nvfreevhha Mecvei Jorú varos KOz.svű lfle ts Sztrvet Sz.ervuet1 ts Műkö dési
Nyfr@IYhha Mervei J<>eú Város Kó11Yül4u és Szer\lej Szerwzet1 ts MUkodts1
SubálY?atÍlnak módosltjsakor &OndoskodJOn
Költs""'etés mecállapft.lisí ra
Su bá lyzatán ak ko ltsécvetésl koncepcióra vonatkozó szabályodn n«n követte le
hatílyos
vonatkozó rMdel kués (40.§ (1) b8:ezdis) felUlvlzs1á la táról,
az í lla mhíizta rús1 víltoziis t. Az Áht·ban és a vécrehaJ tá 5' ról rendelkez6 Ávr ·ben a
államháztartási szabályok "5 u a dott ~ kóltsqveté'5~8: el6kés1ítésével
koncepciókészítés! kötelezettséc h•til von kfvUI helvezésrekerUlt
összha neb a n.

•

Nylreeyháza Mecvei Jo&ú Város Önkormánynta k61 ts4cvet~dnek el6terjesztésekor,
valam nt a 1árs1'madás mellélletekint bettfJHUtnd6 mérlesek és kimutat.ások
ta rta lmi meeh• Urozísáról nóló, h•Ú lyban 1"16 21/ 2006 (VU.) ónkorrNnyzatJ
rendelet melléklete és tájékoztató tiiblál a hatályos államháztut.hi sabílyokna k
cuk részben felelnek mec 11 UJ i6U1mhiztartísl változísobt nem követte le, és
nincs összha neban a svakOflattal sem

•

,,,...,„

Gondos kodjon Nvfrecvháu
Jotú Város Önkorm.iinyzata adott
zá rszámadásá na k mel l~leteUnt bettrJtsztend6 mé"l es~ és kimuta tások tarta lmi
mechatározádról
szóló
6nkormányu1tl
rendelet
21/2006
(Vi l i
fetUlvizssálatáról, Kortyúlésre történ6116készítéséJ61

""'

Az 11ényeh kozétdekG •datok átadisára vonatkozó tl6irisolc a sub4ilyutb•n nem

fc@uítse ki a Hiva tal Adatvédelmi 4s Adatbutondci Szabílyutát
kffUltek mesh aurozura
hatiroua mec az l&ényelt k i5z.«dekű adatok át1du•r• \IOnatkozó el6irjsoltat,
A bels6 uabílyozás nem urta lmuu a kózikdekU adatok '"'lllmtrédre ir•nyul ó
· a jopzabálynak mecfelef6en •llapttsOn mec a k6z«dft.Ü adatok mtllStn«éstfe
11ények tel1esítésére vonatkoz.ó h•tírld6ktt, fcy a hltír id6k mectartidn•k
irányuló 11énvek telJe<11té#se vonatkozó hatánd6ket.
el lenór1zhetösiae nem b1 nos ítotL

Kozlrdekü odarok, kautef't~
lcottl~uttsl<g rrl}ft•r, smn
v1ugd/or

A koué tett adatok telJt!'S kórlls'8:e nem b1ztos1ton. m1vel hiá nyos vairv nem koveti a lntukedJl!n a Hivata l ki5zérdekl1 •d•U•t tarta lmazó kouététel1 hstik tartalmának
\l'iltozisobL
felul"'zs&ílatíról, a h1ányossi1ok p6dádr61 , az 1d6sz•útlen adatok 1av1tádr61
Ellen6rzés1 nvomvona lában hatírozu mt1 a koz•dekll adatok elektron1ltus
A felelós szervezett cvs'c ell.,,&zésl nyomvonala a ko.téfdftll adatolt
kOzzétételével , valamnt a koz.bdeltü 1datok fMilsmerftíre irjnyuló 11ények
elektronikus kouitételével, valarT"Mnt a k6z9dekü adatok mec•smerftét"e iranyuló
teljesftesc!vel kapcsol atos f6bb fotyam1toka'- Hok a lfolyamat.111t. él; az azokhoz
11énv8: tel1esitésére vonatkozó feladatokat nem urtalrnuott
klp<solódó kontrolltevéhnysfceket.

„.

•

A felel6s SZetWZell ecvséc a kOz"dekű adatok elektronikus ~ózzététele, \lalamint 1 Tír1on fel monél szélesab b kör!Mn
k6réfdek0 adatok ki5uftételével
kózérd8:ú a d atok mecismerésée lr6nyuló l&btvett teljesltése sorin felmerűlc!I mecismt'fésükfe Irányuló i&ények teljt!'Sltés4'Yel kapcsolatos felad1tok et"tán
kockázatokat kockázatelemzésébM nem azonosrtotta
sorá n felmerül6 kockh1 tokat, Hokat a kockázatelemzfsében is szerepel tesse.

•

lll/"""at1ka1~11~n~116nb

A hozzáférfti joeosul tsáaok kiala k1tásl folyamata lo1lkalla1 meafeleUS, azonban a
kialakított hozzáférkek fel üsyelete nem minden v'arehajtási szl nt~n valósul mes
Nem a la kította k ki kontroll pontot arra vonatkozó1n, hoev a munkav•ll1 lók
JO(Viszonyána k fMISZŰnésekor a hozzíférések messzüntecése meatörtént-e , az
esvezteteuel , felUIVILS&álattal mttblzott ffttl6söktt nem határortaik mf1

A feletllis szerveteti ecvséa ellen6rzls1 nyomvonala u
múltodtecéshe vonatkozó t•ad•tokat nem tart1lm1zott.

Alaldtsík ki a nna k elj á rásr~J~. hoav
munkavá ll a ló Jocv1szonyának
rneaszllnésekor ·
· a fel haszná lói r@C1ntrác16s munkalap u emberi trlliforr•s menednment réuére
1s leadásra ke.-üljön. Az.emberi erlliforrás menedzsment csak • kkor szuntesse mes a
munka vá ll a ló Jorvlszonyát, ha a Utf\lf'Zeti ec'fSéc nzet6J• a munkalapon a
munkavá lla ló jo1os ultsí1alt meoaszuntecte
a fe(hasznílói rccisztráclós munk•lapot az Ell ,tiisl Oszd ly rés zére is adják le
annak érdek&!ben, hocv a feluabaduló, módosuló, rnecszUnlli munka állorN sok
fellel hecós&:1 helvei nvomon kóvethet6ek és oontosan le.venek

....

„

1nf0fmat1k11
lnform1ti k11 renduer Ellenórzés1 nyomvona lába n hatlirozza
mul<odtet:ésével kap<solatos fó bb folyam1tokat. azok alfolyal'TWIUIL

rMdszer

A felelós SZtfveteti ecviéc az 1nfoun1aka i mükodés és a fteladatelláus során T:ir1on fel miM4 szélesebb korben H lnf0frnahk11 felad1tok el"tása során
felmeJUl6 kockázatokat kocUut•emzés~ nem azonosltott1
fehnerül 6 kocUza toka t uobt a kocUzatelemzés~ Is szeupeltesse

'IRJ.Nrfrorr SZERVEK-/llÁNYlróSZERVI EUEN6RZisEK
szokmo1
/ tlul'llzsgdloto, uolgdltordsok
batos1,ds6nak,
uobdlyszrisb;hlri
utótlftn6n#st
Ff'lodor~l6t6s

Ftlodattlf6t6s szokmo1
/~ulvmgdloto, 11olg6ltot6sok
bmosit6s6nak,
szob61ysun11#ghl~lc tlltn6nk~.

.

.

Az. Al1pellálisi l&azaatósáan.il todbbra sem határ ozták a telJesítést 1111olók
rés zh e
bevetelelt kor be vonatkozóa n
Jasosultda vtzsa.ílat.ít Az inti zmc!n'(Vezet6 aondoskodJon 1 bevételek korée vonatkozóan 1s a teljesrtést
(mechat.11maz.ísok nem kerult.ft kJt1ti11tésr•), a 1Yakorlatban sem műkod1 k a 11azolók k11tlolesér6I, a bevételek ttlJeslt& l1azoliisiról
bevetel8: kOréfe vona tkozó•n a teliesítff IHzol•u

.

A honlapon a kozérdetul adatolt nem teljes k6r0en hhet.6ft. • . n«n aktuílis GondoskodJanak a z intézményt honlap •iltai.nos kdzzététtli llsta • hivatkozás
a datokat is tart• lm1znak, a kozéfdekü adatok kozz~ét8 1 kotelezettsése helyt alatt
teljes adattutalom f•llol réséf61,
kozírdft.11 adatok telJtskorü
sub-'lyozásán• k k1ests11ttie Indokolt
honá férhec6s'tér61

•

ProJekt fel a datok ne!TI keriJtte«; azonosításra az ellen6rzftl nyomvona lban, a A pro1ekt feladatokat f6- Is alfolyamat bonthban ner~tltesse az ellen6rzésl
kockáza tokatnemtárU fel,
nyolll\lon alban. Projekt kockhatokat tárja fel és értékelje

o61)16totok ~lszámol6sának
/~/ü/wzsgdlar

2016. i'vl Á llom/ Szómv~11ösza1
eflffl6nfs 61tol /~lt6rt
h1dn)lossdgok m~uszr.in t~tishi ek

Elektronikus kouététeh kötelezetts'c szabá lyo.táu és eva korlati alkalmazása
hiányos

méa

vizsgd/ot

Sza bílyouák a kOzzététtl l kötelezen s'set. határozzik mea; a fela datokat,
felel6söket és a svaltoJlatba n a JO&Uabily • Ital tl61rt formában és tart.lommal
ttCYék kö11é az adatoka t.

GY{B fJNKORMÁNYlATI EUENfJtUlsEK

A tárnosatá sok felhaszníládról szóló be'S.ijmolók határideJ" ú1v határozúk mec
A módosított onkormán'fllll rend•etben és a úmoaali si s.ttfz6dés8:ben
(februá r 2S-ét mectel6z6en), horv a umo1•tási összesek rendel tdésuer ű
mccha tározott besúmolasi ltotelezetts4c hltá11d.;e lmimus 31.) nem i ll
felhasználha, a fel nem használt úmo1ath1 6sszestk nasvsá1a mectetetlli
osnhansban a 4/ 2013. (I. 11.) KOfm. rendet.eben mechaurozott az onkorminynt1
1nf0fmác16t tod1on szol1.ilt1 tn1 az 6nk0fminyzab kolts4s'W'etft1 beszá~ó
koltsievettii beszámoló elkés11tésínek határldl'jév.4
kés11téstn8: 1d6pont1jbln.

Ónkomtón)llat 61tol t6mogatort
u~~ztrtk. rrndrl\lhi)lt'k
f'llrn6nbt

Az. ellenórzes1 nyomvon•I a pályjztatási teYék.-,ydatel kapcsolatos folyamatot
nemUrUlmazta

Al. ltsvrendben, valami nt a munkakori la.rá sokban rnt1hatiirozon feladatokna k
~ftetóen u ftlen6rus1 nyomvonal ban al a k1tsik ki 1 szocjtfis n esénsécucvf
szol1.ilt.1Usok pál yázt1úsl tevfkenrs"~_. kapcsolatos folyarn1toL

A köuernűki5d6 társosztállyal nem alalutottak ki kozos kontrollpontot, annak Al a k.itson kJ k6zos kontroll pontot •nn a k bulOsitádn , hoirv a céltámo1.1t.ísok
b1ztosíú sán , hosv a céh.imo1•Usok ehzimotá sával k•pcsolatos lnforrNciók a elszamolasával kapcsolatos lnfo„náclók a tírsosztá1 y számára a költstrvett-sl
kö ltsécvetési beszá moló efkészítés ét mecet6z6en rendefkezésre állj a nak
benámoló elktizítésétmeaef6z6en rendelltezftre álljanak

A Ntmzctislg1 Ő11konn6ny1ot
/tladatfinanszirozós6nok,.
órikonndn)lzafi t6mogot6s

A N«nze t1sta:1 Onko rminyu t rés.tbe folyósltott támo1a úsokhoz ka pcsolódó A kockáu tok azonosítása ko r H ellen6rzés sor i n feltirt hlfoyo ssiiaoka t koc ká za ti
fel a datok kocká za ti tén yez6il nem azonosltotta tetjes kdrOen
tinvezókéot szer e~ tessék.

« ljt saltstnd< r1t>qálo1

17
WWW, NYIAIC.WHAIA.tt U

N y

R E G Y H Á Z A

Bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
A belső kontrollrendszer megfelelő kialakítása és működtetése hozzájárult ahhoz, hogy a Hivatal a
tevékenységét szabályos és hatékony módon folytassa, biztosítva a stratégiai célok érvényesülését,
a vagyon védelmét, a nyilvántartások teljességét és pontosságát, a beszámolók megfelelőségét.
A Hivatal belső kontrollrendszere a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, magában
foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat,
amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, megelőzze,
vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket.
A költségvetési szerv vezetője
aktualizálta a belső kontrollrendszer eljárásrendjét (Belső Kontroll Kézikönyv);
elkészítette az integrált kockázatkezelési szabályzatot (Belső Kontroll Kézikönyv II. fejezete);
elkészítette a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét;
kijelölte a folyamatgazdákat;
kijelölte a belső kontroll koordinátort;
kijelölte a kockázatkezelési munkacsoportot.
A kézikönyvben a belső kontrollrendszer öt elemével kapcsolatos elméleti információk, és az
eljárásrend került meghatározásra.
2017. évben a szervezeti egységek és az intézmények egységesen a kézikönyvben előírt ellenőrzési
nyomvonalat és kockázatelemzést alkalmazták. Ezáltal az egységes szerkezetű kockázatelemzéssel a
jövőben lehetőség lesz az önkormányzati szintű kockázatelemzésre, kockázatkezelésre .
1.

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az alapja a belső kontrollok összes többi elemének.
Összetevői: vezetés filozófiája és stílusa, szervezeti felépítés, feladat- és felelősségi körök kijelölése,
HR-politika és gyakorlat, elkötelezettség a szakértelem iránt.
A pozitív kontrollkörnyezet megteremtése érdekében kialakításra került:
világos szervezeti struktúra
egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
átlátható humánerőforrá s-kezelés
Magába foglalja:
az etikai értékeket,
az érintettek szakmai kompetenciáját,
a vezetési filozófiát és stílust,
a felelősségi körök kijelölését,
a szabályozottságot.

A köztisztviselőkkel, vezetőkkel szemben támasztott etikai követelményeket a Hivata l Szervezeti és
Működési Szabályzatának XI/A. Hivatásetika fejezete rögzíti. A Hivatal önálló Etikai szabályzattal nem
rendelke zik.
A belső ellenőrökre vonatkozóan külön etikai kódex biztosítja a személyes és szakmai
becsületességet, az összeférhetetlenség kialakulásának megelőzését, a titoktartást, lojalitást, a
szakértelmet, az együttműködési készséget, a feddhetetlenséget.

18
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A szakmai felkészültség, szakmai kompetencia biztosítása több formában teljesült a Hivatalban:
köztisztviselők kötelező

•

továbbképzésének keretében :

Képzés megnevezése

Kötelezettek
száma

Teljesítők

száma

196 fő

188 fő

fő

4 fő

Közigazgatási alapvizsga

10 fő

10 fő

Közigazgatási szakvizsga

18

fő

18 fő

4

fő

Probono
Ügykezelői vizsga

Anyakönyvi szakvizsga

4

4

fő

szakmai konferenciák, továbbképzések formájában 52 alkalommal 86 fő vett részt;

•

Szervezeti egység megnevezése

Létszám

száma (alkalom)

(fő)

Tisztségv iselő

1

1

Építés ügyi Os ztá 1y

2

s

Kulturális Osztály
Ellenőrzési

Osztály

Jegyzői Kabinet

3

6

13

23

7

10

Gazdasági Osztály

18

27

Igazgatási Osztály

0

0

Szoci áli s és Köznevelési Oszt ály

3

3

Ellátá si Os ztály

0

0

Vagyongazdálkod ás i Osztály

0

0

Adóosztály

3

6

Főépítés zi

1

3

1

2

Os ztály

Polgármesteri Kabinet
Városfejl . és Városüz. Osztály
Összesen:

•

Szakmai továbbképzések

0

0

52

86

önképzés keretében, jogtár hozzáférés.

Ezek a képzések lehetőséget adtak a naprakész ismeretek megszerzésére, a jogszabályváltozások
lekövetésére. Az új ismeretek, módszertanok hozzájárultak feladatok színvonalasabb, hatékonyabb
végrehajtásához.
A köztisztviselők a munkakörükhöz jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek.
A belső kontrollrendszer működésének értékelésénél az alábbi szervezeti célokat, stratégiákat,
terveket vették figyelembe :
Gazdasági Program
Településfejlesztési koncepció
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciója
Szolgáltatástervezési Koncepció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciója
Helyi Esélyegyenlőségi Program

19
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kö zép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
Stratégiai ellenőrzési terv
Éves költségvetési rendelet
egyéb stratégiai, szakmai tervek, programok
A Polgármesteri Hivatalban a kontrollkörnyezet a teljes kontroll rendszer alapjaként biztosította a
fegyelmet és a szervezeti felépítést, valamint azt a légkö rt, amely befolyásolta a belső kontroll
általános minőségét .
A hivatal szervezeti struktúrájának kialakítása során a vá ros sajátosságait és hagyományait vették
figyelembe. A Hivatal szervezeti felépítését, a funkcionális (szervezeti) irányítási ábrát az SZMSZ. 3.
számú függeléke tartalmazza. A szervezet i ábra tartalmazza a Hivatal belső szervezeti egységeinek
megnevezését, azok vertikális és horizontális kapcsolatait, az alá- és fölérendeltség és az
egymásmellettiség viszonyait.
Felelősségi körök:
A dolgozók feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 2017. évi ellenőrzéseink
során is kiemelt figyelmet fordítottunk a kontrollrendszer működésére, azon belül a
kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás feladat- és felelősségi körének egyértelmű
meghatározására . Az ellenőrzési nyomvonalban, ellenőrzési feladatot ellátók munkaköri leírásába
beépültek a kontrolltevékenységek.
Az éves ellenőrzéseink során állapítottunk meg hiányosságokat a munkaköri leírások és belső
szabályzatok közötti eltérések miatt, de a javaslatainkra azonnali intézkedések történtek.
A munkaköri leírások felülvizsgálatának, aktualizálásának gyakorisága, határideje nincs szabályozva .

Szabályozottság:
A jogszabály által előírt szabályzatokkal (működ ési, gazdálkodási) a Polgármesteri Hivatal rendelkezik.
A belső szabályzatok által rende zettek voltak a működés hez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró,
jogszabályban nem szabályozott kérdések. Előző évben a szabályzatok teljes körű felülvizsgálata
során megállapított hiányosságok megszüntetésére 36 szabályzat aktualizálása megtörtént, 4
szabályzat esetében nem történt meg a felülvizsgálat.
A Polgármesteri Hivatal minden belső szervezeti egysége rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.
A főfolyamatok teljesen lefedik a hivatali működ ési struktúrát. Az alfolyamatok még továbbra sem
kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján a szervezeti egység vezetői
folyamatosan intézkednek és végrehajtják a szükséges kiegészítéseket, pontosításokat.
Az ellenőrzési nyomvonalban azonosított fo lyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek
a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.

20
www.„„ .•• GYHA lA.MU

(~\
\/../

Ny

REGYHÁZA

11

Kontrollkömyezet
szabályzatok teljes

kiváló

körűsége

közepes

gyenge

nagyon
gyenge

x

külső

jogszabályok és belső szabályzatok
összhangja
hatás - és felelősségi körök meghatározása

x
x
x

munkaköri leírások
felügyeleti funkciók, ellenőrzési pontok
kellően

jó

x

kiépítette k-e

szabályozási kulcselemek

x

alapító okirat
szervezeti és

működési

x

szabályzat

x

gazdálkodási szabályzat

x

számvitel szabályozása
pénzügyi jogkörök szabályozása
belső

kontrollrendszer szabályozása

x
x
x

informatikai rendszerek sza bá lyozá sa
ellenőrzési

nyomvonal

közzétételi kötelezettség szabályozása

2.

x
x

Integrált kockázatkezelés

A működésben, gazdálkodásban rejlő tevékenységi kockázatok azonosításra kerültek, a belső kontroll
kézikönyv meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A szervezeti egység
vezetői fő-folyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén
intézkedéseket tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A főfolyamatokat még nem teljes
körűen bontották alá részfolyamatokra, így azok azonosítása, minősítése még nem történt meg.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői elkészítették a beazonosított kockázatok
elemzését, amely megfelel a Kockázatkezelési Szabályzat előírásainak.
A 2017. éves kockázatelemzéshez már minden szervezeti egység kialakította a minősítés fe ltétel
rendszerét (kockázati kritérium mátrixot). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak
érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.
Valamennyi intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati
célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a
kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Az intézményvezetők
elvégezték a kockázatok azonosítását, értékelését.
Minden intézmény kockázatkezelését felülvizsgáltuk, értékeltük és javaslatainkkal hozzájárultunk a
rendszer fejlesztéséhez.
Az intézményi hálózatban is egységes elvek, kritérium-mátrix alapján történik a kockázatkezelés, így
az összehasonlításuk már lehetséges önkormányzati szinten.
A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra került, a kockázatkezelési munkacsoport
2017. évben még nem összesítette a kockázatokat. A maradvány kockázatokat nem vizsgálták felül.
A kulcs fontosságú kockázatok meghatározása nem történt meg.
A kockázatkezelést a döntések előkészítésénél kell megkezdeni, és az év során folyamatosan nyomon
kell követnie a folyamatokat, frissítenie a kockázatokkal kapcsolatos megállapításait, illetve
ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait, a kockázatok folyamatos változásának nyomon
követésével.
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Az integrált kockázatkezelés folyamata elindult a szervezeti egységeknél és intézményeknél. Évről
évre fejlettebb a rendszer.
integrált kockázatkezelési rendszer
folyamatgazdák,

belső

kontroll koordinátor

kijelölé se
kockázatkezelési munkacsoport kijelölése

kiváló

jó

közepes

x
x
x

kockázatok értékeléséhez a kritérium rendszer
kialakítása
minősítése,

rangsorolása

kockázatok kezelhetőségének meghatározása
kockázati tűréshatár meghatározása
intézkedések meghozatala, nyilvántartása
kockázati események nyomonkövetése

x
x
x
x
x
x
x

ma ra dvá ny kockázatok fe 1ülvi zsgá lata

3.

2ve11Re

x

teljes körűsége

kockázatok

nagyon

x

kockázatkezelési munkacsoport működése
kockázati tényezők , kockázatok azonosításának
kockázatkezelés és az ellenőrzési nyomvonalban
azo nosított folyama tok összhangja

gyenge

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek elősegítették a célkitűzések elérését a működés eredményessége és
hatékonysága, a pénzügyi jelentések megbízhatósága és az alkalmazandó jogszabályoknak és
előírásoknak való megfelelés területén.
A Hivatalban a kulcskontrollok megfelelően működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás).
A megelőző (preventív) kontrollok - működnek.
Megelőző és feltáró kontrollok:
engedélyezési, jóváhagyási eljárások, (kiadmányozási szabályzat)
feladat- és felelősségi körök elhatárolása, (SZMSZ, munkaköri leírások)
forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollja, {belső szabályzatok, ügyrendek}
igazolás, (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás
szabályzata =Gazdálkodási Szabályzat)
egyeztetések (számlarend, belső szabályzatok)
teljesítmény vizsgálat, (teljesítményértéke/és, beszámolók)
felügyelet (feladatkijelölés, engedélyezés, felülvizsgálat)
A bel ső ellenőrök minden esetben vizsgálták és értéke lték ezeknek a kontrolloknak a működését.
Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak
által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, egy-két esetben fordult
elő, hogy az aktualizálás elmaradása miatt nem volt összhangban. A hozzáférési jogosultságokat
szabályozták, de azokról nyilvántartást nem vezetnek.
A jogszabályváltozást jellemzően többnyire lekövették az intézmények, de a kötelezettség vállalás
pénzügyi ellenjegyzése még mindig csak részben felelt meg. A Hivatalban megfelelően működtek a
kulcskontrollok. A szabályzatok rögzítették az egyeztetési feladatokat, de ezek a tevékenységek az
ellenőrzési nyomvonalban általában nem jelentek meg.

Teljesítményértékelések beszámolók, statisztikák, jelentések formájában

működtek.
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A Feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság
előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. A kontrollok
utólagosak.
A feltáró kontrollok területén jelentős volt a belső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben
megfogalmazott megállapítások, javaslatok és következtetések segítették a vezetőket.
A kockázatok mérséklésének fő stratégiáját képezték a kontrolltevékenységek. Az ellenőrzési
nyomvonal kontrolltevékenységeinek és kontrollpontjainak helyes kialakítása biztosította a szabályos
és hatékony működést.
A célkitűzések teljesülésének mérésére a szervezeti egységvezetők és intézményvezetők
• a vezetői ellenőrzési rendszert (7-8.sz. melléklet)

működtetik:

Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról, megfelelősségéről.
A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat úgy alakították ki,
hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak érdekében, hogy a
feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.

kontrolltevékenységek

kiváló

jó

közepes

gyenge

nagyon
gyenge

x
x

kontrollpontok kialakítása
vezetői ellenőrzések

x

beszámoltatás rendszere, dokumentálása
döntéseket megalapozó előkész íté s kontrollja
(ellenjegyzés, jóváhagyás)

x

gazdasági események elszámolása
hatályos jogszabálynak megfelelő könyvvezetés,
beszámolás

x

fe ladat és hatáskörök elkülönítése

x

x

felelő sségi körök meghatározása

kontrol ltevékenységek dokumentációja ta rta 1ma z
minden szükséges információt
"négy szem elvének" érvényesülése
feladatellátás folytonossága (munkakör átadás átvétel szabályozása)

x
x
x
x

a kialakított kontrollok működésének
fe 1ülvi zsgá lata (eredményességi , gazdaságossági,
hatékonysági és szabá lyszerűségi szempontból)
hozzáférési jogosultságok szabályozása, kontrollja

x
x

4. Információ és kommunikáció
A Hivatal működését, gazdálkodását érintő szabályzatok elkészítésének és megismerésének rendjét
címzetes főjegyzői utasítás szabályozza. A szabályzatok megismertetéséről a szervezeti egység
vezetője köteles gondoskodni. A szabályzatok, rendeletek, határozatok a hivatalos honlapon, illetve a
belső informatikai hálózat közös mappájában elérhetőek . Ebben a formában biztosított a rendeletek,
határozatok szabályzatok megismerhetősége, hozzáférés a feladatok végrehajtása során követendő
eljárások eredményes végrehajtása érdekében.
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A Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a
feladat elvégzésének dokumentálása. Kiemelt szerepe van a Hivatalhoz kívülről, ügyfelektől érkezett,
és a szervezeten belül keletkezett, az ügyintézés különböző fázisaiban tett intézkedések módját,
formáját és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének.
Az iratok kezelésének eljárásrendjét a Hivatal iratkezelési szabályzata határozza meg, mely
tartalmazza az iratkezeléssel foglalkozók hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, és az iratoknak a
szervezeten belüli útját.
A Hivatalban a belső kommunikáció egyik eszköze a vezetői értekezlet, melynek keretében a címzetes
a szervezeti egység vezetőkkel megbeszéli az aktuális feladatokat, különösen a Képviselő
testület ülésére {Közgyűlésre) készülő előterjesztéseket. A vezetői értekezlet keretében van arra is
lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival.

főjegyző

A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal szervezeti
egységeinek vezetői megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.
A külső kommunikáció egyik eszköze a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
hivatalos honlapja. Az „Általános közzétételi listák" menü pontban kerülnek feltöltésre a nyilvános
adatok (szervezeti-, személyzeti tevékenységre-, működésre vonatkozó-, gazdálkodási adatok).
A belső ellenőrzések alkalmával kontrolláljuk a közzétételi kötelezettség teljesítését {amennyiben az
adott téma kötelezően előírja) . Az aktualizálásokat az adott szervezeti egységek elvégezték, de nem
teljes körűen. Ennek egyik oka az volt, hogy belső szabályzatban nem kerültek kijelölésre a felelősök,
és a munkaköri leírásuk sem tartalmazta. Az ellenőrzési javaslatinkra megfelelő intézkedést hoztak,
így a jövőben a meghatározott időre megküldik a felelősök az aktualizált információkat, adatokat.
Az intézményeknél a közzétételi kötelezettség teljesítése gye nge. Ott felelnek meg az előírásoknak,
ahol már ellenőrzéseink során ezt vizsgáltuk és javaslatokat fogalmaztunk meg.
Információs és kommunikációs rendszer
közérdekű

kiváló

jó

adatokra vonatkozó tájékoztatási

iratkezelési szabályok betartása , iratok teljes körű

x

iktatása

közzétételi kötelezettség teljesíté se,
fe 1ülvi zsgá 1a ta

5.

nagyon
2ve~e

x

iratkezelési szabályzat közlevéltári jóváhagyása

külső/belső partnerekkel való kommunikáció s

gyenge

x

kötelezettség teljesítése

szabályok

közepes

x
x

Nyomon követés (Monitoring)

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult
meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek,
eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás,
jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.
A monitoring stratégia elveit támogatta a belső ellenőrzés azzal, hogy a korábbi pénzügyi kontrollok
szabályos működésének ellenőrzése helyett fokozatosan a szervezetek kockázatkezelésének,
célirányos működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége, valamint a pénzügyi
jelentések tartalmát, megbízhatóságát szolgáló kontrolltevékenységek vizsgálata került előtérbe.
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A belső ellenőrzéseken és utóvizsgálaton túl monitoring vizsgálatokat is elvégeztünk. Olyan kontroll
ez, mely a korábbi ellenőrzés kiemelt javaslataira hozott intézkedések teljesítését, hasznosulását
értékeli.
2017. évi monitoring vizsgálatok:
Ellen611ött szervezet

Ellen611ött

Monitoringot

szervezeti ervsé11ek

vé11ezte

Monitoring keretében vizsgált dokumentumok
Poldrmesteri Kabinet ellen őrzési nvomvonala
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
2015. február 02. napjától hatályos Pénzkezelési szabályzat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének és Címzetes Főj egyzőjének
28.966/ 2013.Xlll. számú együttes utasítása a Polgármesteri Hivatal
pályázatokkal kapcsolatos eljárás rendjé ről (2015. december l- től hatálytalan)

Címzetes F őjegyző

és JKAB/ 669-1/2015. számú együttes utasítása a Polgármesteri Hivatal

Nyíregyháza Megyei

Polgármesteri

Jogú Város

Kabinet

Polgármesteri Hivatal

Vagyongazdálkodási

érintett szervezeti

Osztály

egységei

Ellátási Osztály

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyalésének 24/2011. (11.10.) számú

Gazdasági Osztály

határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivat alának

pályázatokkal kapcsolatos eljárás rendjé ről (2015. december l-től hatályos)
Róka Zoltánné

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűl ésének 48/ 2012.
(Xll.14.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben)
2015. évi Leltározási utasítás EL0/ 21-1/2016
2016. évi Leltározási utasítás EL0/ 8· 112017
2015. évi Leltárfelvételi ív (bizonylatszám 6679)
2016. évi Leltárfelvételi ív lbizonvlatszám 16071
Leltározási és leltárkészítési szabályzat (Polgármesteri Hivatal)

Jósa András Múzeum

Róka Zoltánné

SZMSZ
Ül!Vrend
Munkaköri leírások
3/2017. számú l11az11atósi utasítás
Gvaraoodási naoló
"Történeti dokumentum" leltárkönvv
"Történeti adattár" leltárkönyv
. adattár nyilvántartása valamennyi használatban lévő, illetve már használaton
kívül helyezett szakmai nyilvántartásról" szóló kimutat ás
Haszonkölcsön szerződése k (430-1/2016. és 430-2/ 2016)

A

belső

kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a létrehozásuk szándékának
és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén.

megfelelő működését

A belső ellenőrzés kiemelt feladata volt:
a belső kontrollrendszer fejlesztésének segítése,
a kockázatkezeléssel kapcsolatos tanácsadás,
a kockázatkezelés értékelése.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei :
tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói
zárszámadás,
számviteli, pénzügyi beszámolók
hivatali beszámoló
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
statisztikai jelentések
projektek pénzügyi, szakmai beszámolói
teljesítményértékelések, minősítések
felmérések,
kérdőíves tájékoztatások
vezetői nyilatkozat (belső kontro llrendszer működéséről)
szakmai véleményeztetések
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A teljesítménykövetelményeket minden szervezeti egység vezető a közszolgálati TÉR
teljesítményértékelési rendszeren keresztül félévente meghatározta, illetve évente értékelte,
m inősítette az osztályán dolgozó köztisztviselőket. A teljesítménykövetelmények meghatározásával
és értékelésével egyéni visszacsatolást kapott minden dolgozó a tárgyévi munkateljesítményéről.
2017. évben va la mennyi vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselő (74) határidőben eleget
tett a kötelezettségének, megfelelve a 2007. évi CLll. törvényben előírtaknak.

nyomonkövetési rendszer (Monitoring)

kiváló

mon i toring elvek kidolgozása, eszközök
meghatározása

nagyon
gyel'll[e

x
x

koordinációja, nyilvántartása

x
x
x

kontrollok értékelése (nyilatkozattétel )

kockázatkezelés intézkedéseinek és azok
te ljesítésének felülvizsgálata
funkcionálisan független belső ellenőrzés
kia 1a kítá sa, mGködtetés e
tervek, stratégiák, célok telje sítésé nek értékelése
(szakmai, pénzügyi beszámolók, jelentések)

gyenge

x

szervezeti célok megvalósításának
nyomonkövetése (beszámoltatási rendszer)
teljes ítménykövete 1mé nye k meghatározása,
értékelése
belső

közepes

x

folyamatba épített monitoring eszközök, eljá rások
alkalmazása
monitoring e ljá rá sok problémáinak te ltá rá sa,
kivizsgálása
külső ellenőrzések

jó

x
x
x

C) Az intézkedési tervek megvalósítása
A 2017. évi belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött
szerv/szervezet vezetői elkészítették az intézkedési tervet, melyet megküldtek Nyíregyháza MJV
címzetes főjegyzőjének és a belső ellenőrzési vezetőnek.
A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével döntött az
intézkedési tervek elfogadásáról. Minden esetben elfogadható volt az intézkedési terv, mivel a
feladatot, a feladat végrehajtásának felelősét és határidejét megfelelően határoztá k meg.
Az intézkedési tervek határidőben elkészültek, beérkezett a költségvetési szerv vezetőjéhez és a
be l ső elle n őrzési vezetőhöz.

Az intézkedési terv végrehajtásáról beszámoltak az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetői az
utolsó teljesítési határidőt követő 8 napon belül.
Lejárt határid ejű, végre nem hajtott intézkedés nem szerepel a nyilvántartásban. Az intézkedések
megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

2016.évrőláthúzódó

intézkedések
15

Intézkedések megvalósítása 2017. év (darab)
2017. évben végrehajtott 2018. évre áthúzódó
Tárgyévi intézkedések
intézkedések
intézkedések
308

281

42

26
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Az intézkedések megvalósításának alakulását az ellenőrzési struktúrának megfe lelő bontásban a 4. sz.
melléklet részletezi.
Összességében sokat javult az ellenőrzési jelentések javaslatainak hasznosulása. Az ellenőrzöttek
ko nkrét, végrehajtható intézkedéseket hoztak.
Az int ézményi be lső ellenőrzések során tett javaslatainkra az intézményvezetők határidőben
elkészítették az intézkedési tervüket, melyet a belső ellenőrzési vezetőnek megküldtek.
A be lső ellenőrzési vezető írásban tájékoztatást küldött az intézkedési terv jóváhagyásáról és a
beszámo lási h atári dőről.
D)

Külső ellenőrzések

A Polgármesteri Hivatalban hat szervezeti egységnél t örtént kü lső szerv általi ellenőrzés:
A Polgármesteri Kab inet - Pályázati és Projektmenedzsment Referatúrán, Jegyzői Kabinetnél,
Gazdasági Osztá lyon, Építésügyi Osztályon, Adóosztályon, Városfejlesztési és Városüzemelt etési
Osztályon.
Az e llenőrzések tárgya: támogat ások felhasználása, áfa teljesítésének vizsgá lat a, iratselejtezés,
eljárási illeték, projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség, építési engedélyezési eljárások,
jogviszony megszűnésének és megszüntetések jogszerűsége, teljesítményértékelés gyakorlata,
közbeszerzések nyilvánossága, vagyonkataszteri szo lgáltatás teljesítésének és dokumentumainak
e llenőrzése.

Összesen 13 megá llapítást tettek a vizsgálatot végzők, melyből 8 átlagos és S csekély súlyú volt. A
k ül ső szervek által lefolyt atott 30 ellenőrzésből 17 esetben nem történt olyan megállapítás, amelyre
intézkedést kellett volna foganatosít ani.
A javaslatok alapján a következő intézkedések történtek: adatszolgáltatás módosítása, hiánypótlás
kereté n belül hiányzó dokument umok pótlása, vá ltozás bejelentés, üres álláshely bejelentés és
támogat ási szerződésmódosítás . Két vizsgálat még nem zárult le.
Kilenc szervezet i egységnél külső szerv általi ellenőrzés nem történt (5. sz. melléklet).
Ahol történt külső ellenőrzés ott a szervezeti egység
bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetéséről.

vezetői

gondoskodtak a Bkr.14.§(1)

E) Összefoglaló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó
intézmények külső/belső ellenőrzéseiről

Az intézményekben a külső ellenőrzések elsősorban közegészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi,
adó, ta nfelügye leti, minőségi munkavégzés, adókötelezettség tárgyú ellenőrzések voltak.
Az alábbi táb lázat összegzi az intézményiekné l külső szervek által végzett ellenőrzéseket:
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Ellenl!rzött intézmények Megállapítások
száma
száma (db)

Ellenl!rzés tárgya
Munkavédelmi, tüzvédelmi ellenőrzés,oktatás . Udvari
játékeszközök felülvizsgálata, próba tüzriadó
~ l elmiszer higiénia, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer

minóségi minósítés. Konyha ellenérzése

Intézkedést
igényel

4

82

28

s

20

18

Légkezelé berendezés felülvizsgálata

1

1

0

A felvonó müszaki állapotának e ll enőrzése.

2

6

3

3

11

7

2

7

3

2

2

1

1

1

1

s

24

6

3

6

s

1

1

1

Erósá ra mú berendezések szabványossági felülvizsgálata,
villámvédelem érintésvédelem felülvizs2álata
A fűtésrendszer ellenőrzése, kémény, szivattyú ellenérzése,
égéstermék elvezetők ellenőrzése, tisztítása és felülvizsgálat,
gázmérő óra ellenőrzése, gázmérő hitelesítési csere, mérőhely
ellenőrzése

A3019225104vonalkódú1665 bizonylat javítása, Egyes
adókötelezettségek ellenőrzése
Közmüvelődési

feladatellátás célvizsgálata

Felnőtt és

gyermek központi ügyelet közegészségügyi
ellenérzése, szakfelügyelet, skarlátos gyermek ügyének
kivizsgálása, nyári táboroztatás ellenőrzése, fejtetvesség
vizs2álata
Munkaköri alkalmasság, minősítési eljárás, minőségi munka
ellenőrzése

Szelektív gyűjtöedény leltá rja

Részletes kimutatást a külső

ellenőrzésekről

(6. sz. melléklet) tartalmaz.

2017. január 01 -től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 311/2016.{Xl.24.) számú
határozata alapján intézmények belső e ll enőrzési feladatait az Ellen őrzés i Oszt ály látja el.
A belső ellenőrzési vezető elkészítette az intézmények Stratégiai ellenőrzési tervét és a Belső
Ellenőrzési Kézikönyvet, valamint a 2017. évre szóló éves ellenőrzési tervet, melyet az
inté zmé nyvezetők jóváhagytak.
A belső e lle nőrök az éves el lenőrzési tervnek megfe le lő ütemezéssel és az ellenőrzési programban
meghatározott feladatok alapján t eljes körűen végrehajtották a vizsgálatokat az alábbi témákban :
Ellenőrzési téma/terület
Ellenőrzési

Ellenőrzés típusa

nyomvonal felülvizsgálata

rendszer

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

Ellenőrzési

Ellenőrzött szervezet/intézmény

Jósa András Múzeum

nyomvonal felülvizsgálata

rendszer

Móricz Zsigmond Megyei és Városi

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

Könyvtár

Ellenőrzési

rendszer

nyomvonal felülvizsgálata

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése
Leltározás, selejtezés El lenőrzési

nyomvonal felülvizsgálata

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése
Leltározás, selejtezés lebonyolításának felülvizsgálata
Ellenőrzési

nyomvonal felülvizsgálata

Integrált kockázatkeze lés e ll enőrzése
Leltározá s, seleitezés lebonvolításá nak felülvizsgálata
Ellenőrzési

rendszer
rendszer
rendszer
rendszer
rendszer
rendszer
rendszer

nyomvona l felülvizsgálata

rendszer

lntegrá lt kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

Ellenőrzési

nyomvonal felülvizsgálata

rendszer

lnte11.rált kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

nyomvonal felülvizsgálata

rendszer

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

Ellenőrzési

nyomvonal felülvizsgálata

rendszer

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése

rendszer

Leltározás, seleit ezés l e bonvolításánakfelülvizs~álata

Eszterlánc ~szaki óvoda

sza bá lvszerüségi

nyomvonal felülvizsgálata

Ellenőrzési

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

szabálvszerüsé11.i

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése
Ellenőrzési

Váci Mihály Kulturális Központ

sza bá lyszerüségi

Gyermekek Háza Déli óvoda
Tündérkert Keleti óvoda
Búzaszem Nyugati óvoda
Nyíregyházi Cantemus Kórus

KÖZIM

sza bá lvszerilsé11.i
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A belső ellenőrzések fókusza az intézményi belső kontrollrendszer megfelelőségének
felülvizsgálata, értékelése.
Ellenőrzés i javaslatainkkal hozzájárultunk a kontrollrendszer fejlesztéséhez, a szervezeti integritás
biztosításához.
A leltározás, selejtezés tárgyú vizsgálatokkal az önkormányzati, intézményi vagyon védelme
érdekében kontrolláltuk a részletező nyilvántartásokat, a szabályozási környezetet és az eljárások
lebonyolítását. Javaslatainkkal segítettük a megbízható és szabályszerű feladatellátást.
!rányitott szervek bels6 kontrollrendszerelre tett f6bb megállapíúsok és javaslatok
Vizsgálat d me

Javaslatok

MegállapíUsok / következtetések

Ell enc5rzési nyomvonal
felu lvizsgálata

t>.z ellenc5rzési nyomvonalában nem szerepeltetett minden
olyan, Alapító Okiratban, SZMSZ·ben, belsc5 szabályzatokban
és munkaköri leírásokban szereplc5 feladatot, amellyel
ka pcsolatban kontrol ltevékenység torténi k.

Vizsgálja felül ellenc5rzés1 nyomvonalát és minden olyan feladatot
szerepeltessen benne - összhangban az Alapító Okiratta l, SZMSZ·el ,
belsc5 szabályzatokkal, munkaköri leirásokkal ·amellyel
kapcsolatosan kontrol ltevékenys ég történik.

Az a lfolyamatok mentén nem tárt fel minden lehetséges

Tárjon fel minél szélesebb korben lehetséges kockázati tényezc5ket.
amelyeket az egyes alfolyamatok mentén is szerepeltessen.

kockázati tényezc5t

Integrá lt kockázatkezelés A folyamatok mentén jelentkezc5 kockázatok körét és
ellenc5rzése.
részletezését nem teljes korOen határozták meg.

A kockázatelemzés megfelelc5ségéhez a kockázatok azonosításakor a
tevékenységek során felmerűlc5 lehetséges kockázati tényezc5ket is
határozza meg.

Vizsgálják felül a 2016. évi ellenc5rzési nyomvonalat. a leltározási és
t>.z ellenc5rzés1 nyomvonalban nem bontották részfolyamatokra
selejtezési tevékenységre vonatkozóan minden olyan részfolyamatot
a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos tevékenységet.
szerepeltessenek, ahol kontrolltevékenység van.
Leltározás, sele1tezés
lebonyolításának
felülvizsgál ata

Az

A selejtezési folyama t során nem mOkodtek megfelelc5en a
ko ntrol Itevékenységek.

Múkodtessék a kon trolltevékenységeket a szabályzatokban
kial akítottak szerint. a folyamatok ellenc5rzésére.

Nem határozták meg a leltározás és selejtezés során
azonosítható kockázati tényezc5ket

A 2016. évi kockázatelemzést vizsgálJa felül, a kockázatelemzés
megfelelllségéhez a kockázatok azonosításakor a leltározás és
selejtezés tevékenységek során felmerűlll lehetséges kockázati
tényezc5ket 1s határozza meg.

ellenőrzések

az intézmény vezetőinek megfelelő információt szolgáltattak a működésről, a
és a kockázatos tevékenységekről. Ezek alapján a vezetői válaszlépések
kialakíthatóak.

szabályszerűségről
megfelelően

Az ellenőrzési jelentésekben 196 megállapításra 196 javaslatot fogalmaztak meg a belső ellenőrök,
melynek 11%-a kiemelt, 87%-a átlagos és 2 %-a csekély jelentőségű volt. A megállapításokat az
intézmény vezető i elfogadták, észrevételt nem tettek. Javaslatainkra határidőben intézkedési tervet
készítettek, melyet 8 napon belül megküldtek a belső ellenőrzési vezetőnek . A belső ellenőrzési
vezető az intézkedések elfogadásáról írásban értesítette az ellenőrzött szerv vezetőjét.
Az intézményi vezetői ellenőrzés keretében a pénzkezelést, közlekedési költségtérítés elszámolását,
szakmai adm inisztráció megfelelőségét, szabadság-nyilvántartást, telefonköltségek alakulását,
közalkalmazotti nyilvántartást, intézményi alapdokumentumokat, munkaidő nyilvántartást,
csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplókat, étkezési naplókat vizsgáltak felül. (8 . sz.melléklet)
Az ellenőrzések során tett javaslatokra intézkedéseket hoztak. Felelősségre vonást nem
kezdeményeztek.
Az ellenőrzéseket általában az intézményvezető, vagy helyettes, esetleg szakmai csoportvezető
végezte éves munkaterv alapján .
Nyíregyháza, 2018. február 15.

I
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A

Lengyelné Petris Erika
belső ellenőrzési vezető
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1. szómú mellék

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önko rmányzatának
2017. évi be l ső ell e n őrzési terv teljesítése

a ....„./2018.(V. 31.) sz. hatórazath

1. ÖNKORMÁNYZAT
1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL S2ERVE2ETI EGYSt GEINEK ELLENŐRZtSE
Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Po lgármest eri Hivatal

Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

Tárgya: Kontrollrendszer működésének ellenőrzése

Szociális és Köznevelési Osztály

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
Kontroll környezet : a feladatellátás sajátosságait, a
tevékenységével összefüggő feladat-, hatás és jogköröket
ügyrendben
szabályozták.
Ellenőrzési
nyomvonalat
elkészítették. A főfolyamatok alábontása még nem elég

Vizsgálat vezető
(be l ső ell enő rök)

M iskolczy Gabriella

részletes.
Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák
részletezettséggel
kijelölték
a
fő-,
és Kontro lltevékenység:
az
ellenőrzési
nyomvonal
2016. év és alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat és megfelelően
felülvizsgálata
megtörtént,
a kontrolltevékenységek
2017. év és történik az integrált kockázatkezelés.
gyakoriságát, idejét, felelősét rögzítették. Munkaköri leírás
aktuális
és az ellenőrzési nyomvonal összhangja biztosított. A
időszak
körű
meghatározása
kontrolltevékenységek
teljes
érdekében nem elegendő a feltárt kockázati tényezők
Típusa: rendszerellenőrzés
száma .
Célja:

megfelelő

1.

Koordi náló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 4 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Polgármesteri Hivatal

Tárgya: Kontrollrendszer müködésének ellenőrzése

Vagyongazdálkodási Osztály

Kockázati besorolás: közepes

Kontroll környezet: a feladatellátás sajátosságait, a
tevékenységével összefüggő feladat-, hatás és jogköröket
szabályozták.
Ellenőrzési
nyomvonalat
ügyrendben
elkészítették. A főfolyamatok alábontása még nem elég
részletes.

Péterné Tőkés Ibolya

Célja:

Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák
és Kontrolltevékenység: a belső szabályozásnak megfelelő
fő-,
részletezettséggel
kijelölték
a
2016. év és alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat és megfelelően szerkezetben
elkészítették a
kockázatelemzést,
a
2017. év és történik az integrált kockázatkezelés.
résztevékenységek teljeskörüségének hiánya miatt a
aktuális
kockázati kritériumok csak részben felelnek meg. Kockázati
időszak
térképet elkészítették. A kocká zatok minősítése nem
támogatja a preventív kontrollok kialakítását.
megfelelő

2.

Koordináló:

Típusa : rendszerellenőrz és

helyszíni el/.:

Lengyelné Petris Erika

1főx8 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Kockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellen6rzött
ld6szak

Ellen6rzött szervezeti egység

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

1. számú mellék/e
a „ .. „./2018.(V. 31.) sz. hotározotho

Vizsgálat vezet6

Azonositott kockázati tényez6k, kockázatok

(belső ellenőrök)

Kontrollkörnyezet:
Tárgya: Kontrollrendszer működésének elle n őrzése

Polgármesteri Hivatal
Építésügyi Osztály

Kontrolltevékenység:
1

Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák
megfele lő
részletezettséggel
kijelolték
a fő-, és
alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat és meirf„ 1:-IEenl
1
2016. év és ltbrténik az integrált kockázatkezelés
2017. év és
aktuális 1
1
Célja:

3.

2018. évre átütemezett ellenőrzés

i dősP':

L,„.„ """"""'"°'"'

1
helyszíni el/.: 1 ftf x 20 nap

1

l\

M ódszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat

Polgármest eri Hivatal
Jegyzői

Kockázati besorolás:

Kontrollkörnyezet:

Tárgya: Költségvetési rendelet felülvizsgálata.

a gazdasági osztály

költségvetési rendelet

előkészítésének,

ügyrendje

a

összeállításának,

elfogadásának szabályozása a költségvetés tervezésével

Kabinet

Róka Zoltánné

Célja: Annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet összefüggő feladatellátás szabályszerű keretét biztosítja. A

Gazdasági Osztály

tartalmában

és

szerkezetében

megfelel

a jogszabályi munkaköri leírásokban meghatározásra kerültek a feladathatáskörök. Az önkormányzati rendelet nincsi------- - ---1

előírásoknak. Az előkészítés, a középtávú tervezés, a és

határidők betartása biztosítják a költségvetés szabályszerű összhangban

2017.év

4.

a

gyakorlattal,

nem

követte

le

az

tervezésének
folyamatát.
A
bevételek
tervezése államháztartási szabályok változását a mellékletek
megalapozott, a tervezett kiadási e lői rányzat biztosítja a vonatkozásában.
közfeladat ellátását.
Kontrolltevékenység: gondoskodtak a költségvetési
rendelet-tervezetnek a költségvetési szervek

veze tőivel

Koordináló:

történő ütemszerű egyeztetéséről, írásos rögzítéséről. AI Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabá lyszerűségi

ellenőrzés.

költségvetés

előterjesztésére,

jóváhagyására

a

jogszabályban rendelkezésre álló határidőn belül került sor.

helyszíni el/.: 1 ftf x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: alacsony

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenő rzött

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, t ípusa, módszere)

Tárgya:
Költségvetési
felülvizsgálata .

Vizsgálat vezető

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok

( b első el lenőrök)

beszámoló,

zárszá madási Kont rollkörnyezet : az éves költségvetési beszámoló és
zárszámadás elkészítésének szabályozási kerete néhány
„
.
.
,
.
• .
kiegészítéssel és pontosítással biztosítják a zárszámadás
Célla : Meggyőzodni arrol, hogy a zarszamadas1 rendelet- l szabá lyszerű és határidőben történő elkészítését.
tervezet szerkezetében megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A költségvetés bevételeinek felhasználása, a kiadás
.. ,
.
..
előirányzatainak teljesítése a közpénzekkel való gazdálkodás Kontrolltevékenység: a torvenyben előirt kotelező

Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Gazdasági Osztály

Ellátási Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály
Adóosztály

s.

Ellenőrzésre

ldliszak

1. számú melléklt
a „.„ . ./2018.(V. 31.) sz. határozathc

Róka Zoltánné

jogszabá lyi követelményeinek megfelel-e. A zárszámadásban mérlegekről és kimutatásokról tájékoztatták a Közgyűlést.
2016. év

sze rep lő adatok, információk megbízhatóak, a beszámoló A zárszámadást a jogszabály által e lőírt határidőn belül

valódiságát alátámasztják.

terjesztették

a

Közgyűlés

elé.

A

vagyonkimutatást

forgalomképesség szerint nem bontották meg, így nem
Típusa: szabá lyszerűségi

egyezte th e tő

ellenőrzés.

az ingatlanvagyon kataszterrel.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap
Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya : Közé rdekű adatok,
teljesítésének vizsgálata.

Polgármesteri Hivatal

Jegyzői

alapú,

mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes

közzétételi

Kontroll környezet:
szabályzattal
rendelkeztek.
kötelezettségi Meghatározásra kerültek a belső adatvédelmi felelősök, de

a személyi vá ltozást követő aktualizá lás elmaradt.
Munkaköri leírás tartalmazta a jogszabály által előírt
feladatokat. A közzétételi kötelezettség teljesítését végzői Péterné Té>kés Ibolya
tartalomfelelősök részletes feladatait, felelőseit nem
Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírtlegyértelműen határozták meg. Ellenőrzési nyomvonal nem
kötelezettségnek eleget tettek-e, szabályozták-e a közérdekű tartalmazta ezt a feladatot.
2016
· év és adatokkal kapcsolatos eljárásrendet, meghatározták-e a
2017 · év és felelősöket.
aktuális
Kontrolltevékenység: a közérdekű adatok elektronikus

Kabinet

!

6.

időszak

közzétételi kötelezettségnek a jogsza bályi

e l őírások

szerint

eleget tettek. A bejelentési kötelezettséget teljesítették.
Típusa:

helyszíni el/.:

1főx10

szabályszerűségi elle nő rzés.

Szervezeti

nap

egységenkénti

feladat-

meghatározása nem dokumentált.
M ódszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

és

fe l e l ősség i

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

EllenlSrzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenórzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

1. számú mellék
a ...... ./2018.(V. 31.) sz. határozott

Kontrollkörnyezet:
Polgármesteri Hivatal
Jegyzői

Tárgya: Informatikai

ellenőrzés

Vizsgálat vezető

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
az

kapcsolatos feladatok,

informatikai

fel e lősségi

(belső ellenőrök)

tevékenységgel

körök meghatározásra

kerültek. Az informatikai biztonsági szabályzat tartalmában

Kabinet

Ellátási Osztály

biztosítja a

szabá lyszerű

nyomvonal

az

e llenőrzési

feladatellátást. Az

informatikai

rendszer

Orosi Gabriella

működtetésére

vonatkozó feladatokat nem tartalmazott. Kijelölték a l - - - - - - ----1
Célia:_ Annak ':"e~állapítása, hogy a Po~gármesteri Hivatalbanlszakm~i ~ lkal~azásgazdákat, ~e a ~unkak~~i leír.~sukban
az
mformat1ka1
rendszer biztos1tja
a megbízható nem rogz1tettek. A bel ső adatvedelm1 felelősoket k11elolték.

7.

2016. év és !feladatellátást, adatkezelést.

Az

2017. év és
aktuális

kockázatokat nem azonosították.

időszak

informatikai

feladatok

ellátása

során

felmerülő

Kontrolltevékenység: a használt alkalmazásokról és azok
felhasználóiról
egység
Típusa:

nyilvántartást

szakmai

alkalmazás

nem

szolgáltató a szoftver és hardver

sz abályszerűségi ell e n őrzés.

minden

gazdája

vezet.

eszközökrő l

szervezeti!
A

külső

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

nyilvántartást

vezet, mely biztosítja az eszközök és programok pontos
helyszíni el/.:

1főx10

fe ll elhetőségét.

nap

A kialakított hozzáférések felügyelete nem

minden végrehajtási szinten valósul meg.
külső szakember:

1 fő x 1 D nap

Módszere: helyszíni vizsgálat, nyilvántartások, jogosultságoklKockázati besorolás: közepes
ellenőrzése.

1/2. IR.ÁNYÍTOTI SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELENRÖZ~SEK

Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Ellenőrzött

Ellenórzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

Vizsgáin vezetó
el l en őrök )

Azonosított kockázat

(be lső

Tárgya: Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások! Kontroll környezet: az előző évben feltárt hiányosságok
biztosításának, szabá lyszerűségének utóellenórzése.
jelentős részét megszüntették. Továbbra sem rendelkeznek
aktualizá lt, irányító szerv által jóváhagyott szervezeti és
működ ési

Célja:

Meggyőződni

arról, hogy az

előző

évi

Róka Zoltánné

szabályzattal. Szá mviteli politika, szá mlarend

ellenőrzésrelnincs összhangban

a hatályos államszámviteli

előírásokka l,

2016. év és lhozott in~~zkedéseket maradéktalanul végrehajtották, az intéz~ény'. sajátosságokkal. Érvényesítés és pénzügyii------- ----1
2017. év és ellenőrzési Javaslatok hasznosultak.
elleni egyzes felhata lmazása nem sza bályszerű.
Kontrolltevékenység: közzétételi lista nem teljes körű .
aktuális
Szakmai programot az irányító szerv nem hagyta jóvá. A
időszak

8.

szakmai
Típusa: sza bályszerűségi, pénzügyi

elle n őrzés.

alaptevékenység

szolgáltatásokat

nem

keretében

önköltségi

áron

nyújtott
értékesítik.

Munkamegosztási megállapodás szabályai nem biztosítják
helyszíni el/. : 1főx10 nap

az egyértelmű feladatmeghatározást,
Módszere: dokumentum alapú, tételes

Kockázati besorolás: magas

felelősségi

köröket.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

1. számú mellék/1
a ...... ./2018.(V. 31.) sz. határazathc

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

idc5szak

Kontrollkörnyezet:
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

( belső e ll enőrök)

Szabályzataikat aktualizá lták.

Tárgy~:. F~ladatellát.ás szak_m~i ~elülvizsgá~_at~, szol~ál~atások 1Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeznek, de a projektekkel
biztos1tasanak, szabalyszerusegenek ellenorzese. Palyazatok kapcsolatos tevékenységet, folyamatot nem ta rtalmazza.
elszámolásának felülvizsgálata.
Integritást sértő események eljárásrendjét nem készítették
el. A közérdekű adatok közzétételét nem szabályozták.
Célja :

Meggyőződni

célkitűzései

arról, hogy az irányító szerv elvárásai,
megvalósulnak-e az intézményi feladatellátás

során.

9.

Vizsgálat vezető

Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok

Típusa: szakmai, szabályszerűségi, pénzügyi

Róka Ze>ltánné
Doka Diana
Szabó Tamás

Kontrolltevékenység: Projektekkel kapcsolatos kockázatok
azonosítása, kontrolltevékenységek kialakítása nem történt
meg. A közérdekű adatok honlapon történő megjelenítése
nem szabályszerű. Kulcskontrollok megfelelően működnek.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

ellenőrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 26 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes.

Kockázati besorolás: közepes

Tárgya: A Jósa András Múzeumnál lefolytatott 2016. évi l Kontrollkörnyezet: Szervezeti és működési szabályzata
Jósa András Múzeum

Állami Számvevőszéki ellenőrzés által feltárt hiányosságok aktualizált, melyet az irányító szerv jóváhagyott. A belső és
megszüntetésének vizsgálata
külső
kapcsolattartás módjának részletszabályait az
Ügyrendi

szabályzatban

kialakították.

közzétételi kötelezettség szabá lyozása
Célja: Annak megállapítása, hogy készítettek intézkedési
tervet, a külső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat hiányos, a külső szervi ellenőrzés

Az
és

Róka Zoltánné

elektronikus
gyakorlata

során

feltárt1----------1

• . !felszámolták, az intézkedési tervben vállalt feladatokat hiányosságok nem kerültek teljes körűen megszüntetésre.
2016. ev es
e lőírt
Kontrolltevékenység:
a
jogszabály
által
. . maradéktalanul, határidőben végrehajtották.
2017 . ev es
nyilvántartások vezetéséről gondoskodtak. A gyarapodási
aktuális
napló
évet lezáró záradéka megfelel a vonatkozó
idős zak

10.

jogszabálynak. A Történeti dokumentum leltárkönyvének
Típusa:

helyszíni el/.:

1főx11

kitöltése szabályszerű. A haszonkölcsön szerződésbe az

szabályszerűségi ellenőrzés.

állományvédelmi követelmények beépítésre kerü ltek. A
külföldre

nap

történő

kölcsönzéshez a szükséges miniszteri

engedélyt megkérték.
Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes.

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Ellen6rzött
idc5szak

1. szómú mellék
a ...... ./2018.{V. 31.) sz. hatórazatl

Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok

Vizsgálat vezet6
(belső ellenőrök)

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK
Kontrollkörnyezet: önkormányzati rendelet, szervezeti
egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a
támogatások
odaítélésének,
felhaszná lásának,
elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési
nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel

Nyíregyháza MJV Polgármest eri
Hivatal

Tárgya: Önkormányzat álta l támogatott szervezetek,
rendezvények ellenőrzése .

Szociális és Köznevelési Osztály

és
értékelni
a kialakítottlkapcsolatos folyamatot. A felhasználási és elszámolási! Halcsákné Kéri Enikő
Célja:
Megvizsgálni
kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás határidők
nincsenek
összhangban
a
számviteli Gélákné Fischer Krisztina
odaítélésének jogszabá lyi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szabályokkal.

11.
12.
13.

Nyírségi fzkirályok Egyesülete
Észak-Kelet Mogyorországi Cukrász
Ipartestület
Nyíregyházi Thália Alapítvány

2016 . év és !szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a
beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően kerültl Ko~tr_ollt-;vékenység:. pénzügyi, szakmai beszámolók
aktuális
időszak
sor.
felulv1zsgalat1 kontrollja részben működött. A támogatási
szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. A r - - - - - - - - --t
támogatási összegek kiutalása sorá n a pénzügyi kontroll
megvalósult.
Típusa:

helyszíni el/.: 2 fő x 8 nap

Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatal

Kulturális Osztály

14.
15.
4 for Dance Tánc
Sport és Kulturális Egyesület
'Gyermekeinkért 16' Alapítvány

1főx8 nap

pénzügyi

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes.

ellenőrzés.

mintavételes,

Kockázati besorolás: közepes

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

indokolt

Kontrollkörnye.zet: önkormányzati rendelet, szervezeti
egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a
támogatások
odaítélésének,
felhasználásának,
elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési
nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel
kapcsolatos folyamatot. A felhasználási és elszámolási
Célja :
M egvizsgá lni
és
értékel ni
a kialakított, határidők
nincsenek
összhangban
a
számviteli
kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás szabá lyokkal.
odaítélésének jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás
sze r ződés szerint megtörtént-e, a felhaszná lásra és a

Tárgya: Önkormányzat által támogatott szervezetek,
rendezvények e llenőrzé se.

Tóth Éva Ilona

2016. év és
beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően kerültlKontrolltevékenység: pénzügyi, szakmai beszámolók
aktuális
sor.
felülvizsgá lati kontrollja részben működött. A támogatási
időszak
szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. At------ - - - --f
támogatási összegek kiuta lása során a pénzügyi kontroll
megvalósult.

Típusa:

helyszíni el/.:

szabályszerűségi,

sza bálysze rűségi,

pénzügyi

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes.

elle n őrzés.

mintavételes,

Kockázati besorolás: közepes

indokolt

Koord ináló:
Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenőrzött

ld6szak

Nyíregyháza MJV Polgármest eri
Hivatal

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

1. szómú melléki
a .„.„./2018.{V. 31.) sz. hotórozath

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok
Kontrollkörnyezet: önkormányzati

Tárgya: Önkormányzat által támogatott szervezetek,
rendezvények ellenőrzése.

16.
17.

Nyírség Turizmusáért Egyesület

időszak

1főx8 nap

Nemzetiségi Önkormányzatok

Gazdasági Osztály

18.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
felodatfinonszírozásának,
önkormányzati támogatás
teljesülésének vizsgálata

Módszere: dokumentum
esetben tételes.

alapú,

mintavételes,

támogatási összegek kiutalása során a pénzügyi kontroll
megvalósult.
indokolt Kockázati besorolás: közepes

Tárgya: Feladatfinanszírozás, önkormányzati támogatás
teljesü lésének vizsgálata .

Péterné Tőkés Ibolya

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Együttműköd ési
megállapodás
Kontroll környezet:
felülvizsgá lata a jogszabály által előírt határidőn belül
megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazta a
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat,
kontrollokat.
Munkaköri
leírásokban
elkülönülten

Péterné Tő kés Ibolya
Célia: Annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből1meghatározták a feladat- és hatásköröket.
folyósított támogatás a nemzetiségi törvény céljainak
megfelelően
került-e
felhasználásra,
továbbá
az
önkormányzati támogatás a szerződésben foglaltaknak Kontrolltevékenység:
kulcskontrollok
m egfelelően
2016. év és megfelelőe n,
elkülönítetten
került-e
könyvelésre, működtek (teljesítésigazolás, érvényesítés, pénzügyi
aktuális
felhasználásra. Az együttműk ödési megállapodás tartalmazza ellenjegyzés). Az azonosított kockázatokhoz folyamatba1---------~
időszak
e a jogszabály által előírt kötelező elemeket.
épített kontrollpontokat kialakították. Az elkülönített
szá mviteli nyilvántartásokról gondoskodtak.

Típusa : sza bálysze rűségi, pénzügyi e llen őrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 8 nap

felhasználásának,

beszá molásra a támogatási szerződésnek megfelelően került szabályokkal.
sor.
Kontrolltevékenység: pénzügyi, szakmai beszámolók
felülvizsgálati kontrollja részben működött. A támogatásif----------t
szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. A
Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés.

helyszíni el/.:

odaítélésének,

elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési
Célja:
Megvizsgálni
és
értékelni
a kialakított nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel
• •
•
•
•
kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás
áll k
k' Iá kapcsolatos folyamatot. A felhasznalasi es elszamolasi
•f
• ·i · é k ·
b. . f •
o da1te es ne iogsza a1y1 e1tete1e1 enn
ta -e, a 1uta s
2016. év és ! szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a határidők
nincsenek
összhangban
a
szá mviteli
aktuális

Nyírségi fzkirályok Egyesület

szervezeti

egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a
támogatások

Kulturális Osztály

rendelet,

Vizsgálat vezet.S
(belső e ll e n őrök)

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes.

mintavételes,

Kockázati besorolás: alacsony

indokolt

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

1. számú mellék/1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenc5rzött
idc5szak

1

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

a ......./2018.(V. 31.) sz. hotározothc

Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE

Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Nyíregyházi Ipari Park KFT

Ellenc5rzött
időszak

Ellenőrzésre vonatkozó

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya :
"Digitális
Nemzet
Fejlesztési
Programhoz" Kontrollkörnyezet: A jogszabály által előírt szabá lyzatokka l
kapcsolódó település-központú kísérleti alprogram (Digitális rendelkeznek, kisebb kiegészítés, aktualizálás több
Nyíregyháza) keretein belül válla lt feladatok ellenőrzése.
szabá lyzatnál
indokolt.
Munkaköri
leírásokban
meghatározták a feladat-, és hatásköröket.
Célja : Meggyőződni arról, hogy a "Digitális Nemzet
Fejlesztési Program" keretén belül az alprogramhoz
kapcsolódó
elszámolások,
számviteli
nyilvántartások
biztosítják-e a projekttel kapcsolatos sze rződésekben,
2016-2017. jogszabályban előírtak végrehajtását, betartását.
év

19.

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés.

helyszíni el/.:

1főx15

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Róka Zoltánné

Kontrolltevékenység: a teljesítésről szóló számlák a
szerződéssel megegyező összegben kerültek kiállításra,
melyet a Fejlesztési Ügynökség a szerződés szerintii------------t
teljesítésigazolásra jogosult személy által elfogadott és
szerződés
szerinti fizetési határidőben pénzügyileg
teljesített. A konzorcionális partnerek részesedése a
vá llalkozói díjból, a szerződésben foglaltak szerint került
kifizetésre. A kiosztásra kerü lő eszközök tételes kimutatás
Koordináló:
!szerint, dokumentált módon kerültek leszállításra,
Lengyelné Petris Erika
átadásra.

nap
Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit
Kft

mintavételes, indokolq Kockázati besorolás: alacsony

Tárgya:
Kormányzati
szektorba
sorolt
szervezeteklKontrollkörnyezet : rendelkeznek a jogszabály által előírt
adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata.
szabályzatokkal (a feladat- és hatáskörök nem minden
sza bályzatban kerültek egyértelműen meghatározásra).
Ellenőrzési
nyomvonalat
elkészítették,
még
nem
azonosítottak minden folyamatot, kockázati tényezőt, ez
nehezíti a kockázatelemzést.

Róka Zoltánné

Célja: Meggyőződ ni arról, hogy a jogszabá ly által e lőírt
a
belső
kontroll
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamintlKontrolltevékenység:
kijelölték
2016. év és J kialakították-e az előírt kontroll rendszert.
koordinátort. A kialakított információs és kommunikációs
2017. év és
rendszer biztosítja az átláthatóságot, a teljes körű, gyorSf---------~
aktuális
információ áramlást a kü l ső-belső szereplőkkel. Folyamatos
időszak
vezetői ellenőrzésekkel biztosítják a nyomonkovetési
(monitoring) rendszer megfelelő működé sét. A kormányzati
szektorba
sorolt
egyéb
szervezeteket
érintő
Koordináló:
adatszolgáltatási kötelezettségét a Társaság teljesítette.
Lengyelné Petris Erika
Típusa: szabályszerűségi ellenőrzé s.

20.

helyszíni el/.: lfő x 7 nap
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat.

Kockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

EllenlSrzött szervezeti egység
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit
Kft

21.

helyszíni el/.: 1 fő x 6 nap

Ellenőrzésre vonatkozó

EllenlSnött

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

Azonosított kockázati tényezlSk, kockázatok

Tárgya :
Kormányzati
szektorba
sorolt szervezete ki Kontroll környezet: az ügyvezető megteremtette a pozitív
adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata.
kontrollkörnyezetet, következetes, írásos szabályozásokkal,
és
jogkörök
pontos
a
feladatok,
hatáskörök
meghatározásával, elkülönítésével, integritás szemlélet
kialakításával,
minden
tevékenységet
tartalmazó
Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírtlellenőrzési nyomvonallal.
kijelölték
a
belső
kontroll
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, va lamint Kontrolltevékenység:
kialakították-e az előírt kontrollrendszert.
koordinátort, a folyamatgazdákat.
Az
ellenőrzési
nyomvonal
folyamatainál
meghatározott
kockázati
2016. év és
tényezőkhöz azonosították a kockázatokat. Integrált
2017. év és
kockázatkezelési rendszert mOködtetik, a kockázatok
aktuális
elemzéséhez meghatározták a kritérium mátrix-ot,
időszak
kialakították a kockázatok kezelésének nyomonkövetési
Típusa: szabályszerOségi ellenőrzés.
rendszerét. A gazdasági események kiemelkedően jól
így
a
kontrolltevékenységek
dokumentáltak,
megalapozottak.
Közzétételi
kötelezettségüknek,
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő
adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek.
Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit
Kft

1. számú mellék/E
a ...... ./1018.(V. 31.) sz. hotározotho

Vizsgálat

vezető

(belső ellenőrök)

Róka Zoltánné

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Kockázati besorolás: alacsony

Tárgya:
Kormányzati
szektorba
sorolt
szervezetek! Kontrollkörnyezet:
a
pozitív
kontroll környezetet
adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata .
megteremtették (jogszabály által előírt szabályzatokkal, a
integritás szemlélet kialakításával, minden tevékenységet
lefedő

ellenőrzési

kockázatkezelési

nyomvonal elkészítésével, integrált
rendszer szabályainak kia lakításával}.

Munkaköri leírásokban
elkülönültek.

a

feladat-

és

Róka Zoltánné

hatáskörök

Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírt Kontrolltevékenység: a kockázatok mérséklésének fő
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamint stratégiáját képezték a kontrolltevékenységek. A helyesen
2016· ~v ~s !kialakították-e az előírt kontrollrendszert.
kiépített kontrol lpontok biztosították a szabályos és
2017. ev es
hatékony mOködést. Kockázat kezelési mátrixban
aktuális
értékelték a kockázatok bekövetkezését, szervezetre
időszak
gyakorolt hatását. Gondoskodtak a szükséges intézkedések
megtételéről a kockázatok bekövetkezésének elkerülése
érdekében. Belső ellenőrzés a kulcs folyamatokat vizsgálta,
a kockázati hatás csökkentése érdekében. Vezetői 1
Koordináló:
el l enőrzések is biztosítják a nyomon követési rendszer Lengyelné Petris Erika

22.

Típusa:

szabá lyszerűségi ellenőrzés.

megfelelőségét.

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat.

Kockázati besorolás: alacsony

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

Tárgya:

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit
Kft

Kormányzati

szektorba

sorolt

1. számú mellék/e

a „„„./2018.(V. 31.) sz. határazatha

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
szervezete ki Kontrollkörnyezet:

adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata.

a

pozitív

Vizsgálat

vezető

(be l ső elle nőrök)

kontroll környezetet

megteremtették Oogszabály által előírt szabályzatokkal, a
integritás szemlélet kialakításával, minden tevékenységet
le fedő

ellenőrzési

kockázatkezelési
Munkaköri

nyomvonal elkészítésével, integrált

rendszer

leírásokban

szabályainak
a

feladat-

kialakításával}.
és

Róka Zoltánné

hatáskörök

Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírtlelkü l önültek. Szabályzatokban a jogszabályi változások nem
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamint teljes körűen kerültek átvezetésre.
kialakították-e az előírt kontrollrendszert.
Kontrolltevékenység:
kijelölték
a
belső
kontroll
2016. év és
2017. év és
aktuális

23.

időszak

Típusa:

szabályszerűségi ellenőrzés .

helyszíni el/. : 1/ő x 5 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat.

koordinátort,
a
folyamatgazdákat.
Az
ellenőrzési
nyomvonal
folyamatainál
meghatározott
kockázati
tényezőkhöz azonosították a kockázatokat. Integrált
kockázatkezelési rendszert működtetik, a kockázatok
elemzéséhez meghatározták a kritérium mátrix-ot,
kialakították a kockázatok kezelésének nyomonkövetési
rendszerét. A gazdasági eseményeknél a kulcskontrollokl
Koordináló:
megfelelően működnek. Közzétételi kötelezettségüknek, Lengyelné Petris Erika
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő
adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek.

Kockázati besorolás: alacsony

1/5. SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉSEK
Sor
szám

Ellenllrzött szervezeti egység

Jósa András Múzeum

Ellenőrzésre vonatkozó

Ellenc5rzött
ldc5szak

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Azonosított kockázati t ényezc5k, kockázatok

.. • ki Kontroll környezet: szervezeti és működési szabályzat
Tárgya: 1 fő közalkalmazott illetményrendezési
ugyene pontos előírást tartalmaz a változás bejelentési
soron kívüli felülvizsgálata.
kötelezettség telj esítésérő l , annak módjáról, határidejé ről.
Kontrolltevékenység:

figyelembe

vehető

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Miskolczy Gabriella
Dr. Berényi Judit
Kiss-Papp ~va

jogviszonyok

Célja : Meggyőződni arról, hogy a közalkalmazott fizetésiltekintetében nem megfelelően jártak el, az alkalmazott
osztályba sorolása a jogszabálynak megfelel-e, jogos-e az besorolás nem jogszerű, mert magasabb fizetési osztálybaf----------.1
sorolták a közalkalmazottat. A felülvizsgálat nem jól
elmaradt illetmény-különbözet és kamatai.

24.

működött.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika
Típusa:

szabá lyszerűségi ellenőrzés.

helyszíni el/.: 3 fő x 1 nap

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat.

Kockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

1. számú mellék/1
a ....... /2018.(V. 31.) sz. határozathc

Azonosított kockázati

tényezők,

kockázatok

Vizsgálat: vezető
(be l ső ellenőrök)

II. IRÁNYÍTOTI INTÉZMÉNYEK· !INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI

Sor
szám

Ellenőrzött

szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata.
Jósa András Múzeum

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek,
a folyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a
kapcsolódó
kontrolltevékenységek
feladatellátáshoz
hiányosak. Folyamatgazdákat kijelöltek. A nyomvonal, a
szabályzatok és a munkaköri leírások közötti összhang nem
valósult meg.

Vizsgálat vezető
(belső ell enörök)

Halcsákné l<éri

Enikő

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert al Kontrolltevékenység:
A
kontrolltevékenységek
2016•2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felelőseiként olyan személyeket is megjelöltek, akik az
év
alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat adott folyamat elvégzéséért felelősek. A nyomvonal a 1 - - - - - - - - - - - 1
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.
tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nem

1.

tarta lmazta a költségvetési szerv minden folyamatának
kontrollját.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: rendszerellenőrzés .
helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

mintavételes, indokoitlKockázati besorolás: közepes

Tárgya : Integrált kockázatkezelés ellenőrzése.
Jósa András Múzeum

Kontrollkörnyezet:
szabályzattal
Kockázatkezelési
rendelkeztek, az ellenőrzési nyomvonalban kialakított
kockázati
folyamatok
mentén
feltárt valamennyi
tényezőhöz azonosították a kockázatokat. A kockázatok
minősítéséhez kritériumrendszert kialakítottak, de az
értékelési
kategóriákat
nem
határozták
meg al Halcsákné Kéri Enikő
sza bályzatban.

Célla: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
2016. 20 11. ljogs~abályi előírások és .a módsz:rta~i útmutatók alapjá~ felülvizsgálták, de a külső és belső elle~őrzések során
év
alak1tották ki. Értékelni az intezmeny kockázatkezelési feltárt kockázati tényezőket és kockazatokat neml-- -- - - - - - - t

2.

szerepeltették teljes körűen,

rendszerét.

ezáltal

nem

követhető

nyomon az azokhoz kapcsolódó intézkedések hasznosulása.
Az
e ll enőrzésekhez
kapcsolódó
intézkedésekről
nyilvántartást vezettek.
Típusa: rendszerellenő rzés.
helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltl Kockázati besorolás: közepes

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatána k
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

EllenéSrzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

Tárgya:

Ellenőrzési

Azonosított kockázati tényezéSk, kockázatok
Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek,
de a szakmai és működési folyamatokat nem bontották
kellő részletezettséggel alfolyamatokra. Folyamatgazdákat
kijelöltek. A belső szabályzatok, a munkaköri leírások és a
nyomvonal közötti összhang nem állt fenn.

nyomvonal felülvizsgálata.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

Célla: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
20l6-2017. !jogszabá lyi előírások és a módszertani útmutatók alapján
év
alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

3.

1. számú melléklt

a ......./ 2018.(V. 31.) sz. határazathc

Halcsákné Kéri

Enikő

Kontrolltevékenység: Nem alakították ki az egyes fő- és
részfolyamatokhoz
kapcsolódóan
a
kontrolltevékenységeket, nem jelölték ki az ellenőrzési 1----------1
pontokat.
Nem
azonosítható
kontrol ltevékenységek

a
tevékenységekhez
tartozó
határideje, módja, fajtája és

fe le l őse.

Típusa:

Vizsgálat vezetéS
(be lső ellenőrök)

rendszerellenőrzés.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/.: 1 fő x 10 nap
Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár

alapú,

mi ntavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Kontroll környezet:
Kockázatkezelési
rendszert
működtettek,
a kockázatelemzésében meghatározott
kockázati tényezők nem jelentek meg az ellenőrzési
nyomvonalban.
A
kockázatok
minősítésének
feltételrendszerét nem alakították ki.
1 Halcsákné Kéri Enikő

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése .

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
2016-2017. alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési
év
rendszerét.

4.

Típusa:
helyszíni el/.:

Kontrolltevékenység:
Kockázatelemzésüket
évente
felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok kezelésére,
mérséklésére
és
megszüntetésére
al kalmazott1-----------1
intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket. A
kockázatokról és azok i ntézkedéseiről nyi lvántartást
kész ítettek.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

1főx10 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi b e lső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenőrzésre

Ellenc5rzött
ldc5szak

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya:

Ellenőrzési

nyomvonal felülvizsgálata .

Váci Mihály Kulturális Központ

1. számú mellékli
a ...... ./2018.(V. 31.} sz. határazathc

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek,
az alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá. A
feladatellátáshoz
kapcsolódó
kontroll tevékenységek
hiányosak. A munkaköri leírások, belső szabályzatok és az
ellenőrzési
nyomvonal összhangja nem állt fenn.
Folyamatgazdák kijelölésérő l gondoskodtak.

Vizsgálat: vezető
(belső ellenőrök)

Orosi Gabriella

Célia: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység:
Meghatározták
a
2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján kontrolltevékenységek módját, fajtáját, idejét, de a
év
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nemi-----------1
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.
tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának
kontrollját.

s.

Típusa:
helyszíni el/.:

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

1főx10 nap

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

mintavételes,

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzé se.
Váci Mihály Kulturális Központ

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Kontroll környezet:
Kockázatkezelési
rendszert
működtettek, de a kockázatok értékeléséhez szükséges
kritériumrendszert
nem
alakítottak
ki.
A
kockázatelemzésben szerepeltetett és az ellenőrzési
nyomvonalban azonosított kockázati tényezők közotti
összhang nem állt fenn.

Orosi Gabriella

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert al Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok mérséklésére
2016-2017.
alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési hozott intézkedések hatását nem. A kockázatokról és a z o k i - - - - - - - - - --i
év
intézkedéseiről nyilvántartást készítettek.
rendszerét.

6.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa : rendszerellenőrzés.
helyszíni el/. :

1főx10

nap
M ódszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

1. számú mellék/E

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

EllencSrzött szervezeti egység

EllenlSrzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

EllenlSrzött
idlSszak

a ...... ./2 018.(V. 31.} sz. hatórazatha

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok
Kontrollkörnyezet: A Selejtezési szabályzatban nem
határozták meg a selejtezés ellenőrzésével összefüggő
feladatokat. A Leltározási szabályzatban nem rendelkeztek
az önkormányzattól ingyenes, külön jogcím nélkül
használatba
átvett
eszközök
leltározásának

Tárgya: Leltározás, selejtezés utóellenőrzése .
Váci Mihály Kulturális Központ

eljárásrendjéről.

Vizsgálat vezetlS
(belső ellenőrök)

Péterné Tőkés Ibolya

leltározás dokumentálása a
Célja:
Meggyőződni arról, hogy az intézkedési tervi Kontrolltevékenység: A
2016-2017. 1végrehajtása
megtörtént, az
ellenőrzési
javaslatok szabályzatban rögzítettek szerint történt, de nem a
év
leltározási ütemterv határidőinek figyelembe vételével. A t - - - - -- - - - - - 1
hasznosultak.
leltárfelelősök, leltározók, és a leltárellenőr a felülvizsgálati,
egyeztető kontrolltevékenységet ellátták.

7.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap
Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokolt!Kockázati besorolás: közepes

Kontrollkörnyezet:
Nyomvonallal
rendelkeztek,
az
alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a szakma i
feladatellátáshoz
kapcsolódó
kontrolltevékenységek
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az
ellenőrzési nyomvonal összhangja nem állt fenn.
1 Péterné Tőkés Ibolya

Tárgya : Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
2016-2017.
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
év
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

8.

Típusa:

helyszíni el/.:

1főx14

Kontrolltevékenység:
Meghatározták
a
kontrolltevékenységek módját, fajtáját, idejét, de a
tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nem1---------~
tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának
kontrollját.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

nap
Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

1. számú mellék
a .„.„./2018.(V. 31.) sz. hatórazatt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési t erv teljesítése

Sor
szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellenőrzésre vonatkozó

Ellen6rzött
ld6szak

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya : Integrált kockázatkezelés ellenőrzése.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok
szabá lyzattal
Kontroll környezet:
Kockázatkezelési
rendelkeztek, de a kockázatok kezelésének elveit nem
megfelelően
rögzítették.
A
kockázatelemzésben
azonosított kockázati tényezők nincsenek összhangban az
ellenőrzési
nyomvonalban
azonosítottakkal.
Folyamatgazdákat nem jelölték ki.

Vizsgálat vezet6
(belső ellenőrök)

Péterné Től<és Ibolya

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert alKontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
20l6-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták. Nem határozták meg egyértelműen a
év
alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési kontrollrendszerben résztvevők feladat-, és hatáskörét.1-----------1
rendszerét.
Nem
rendelkeztek
a
kockázatok
kezelésének

9.

nyomonkövetésének módjáról, gyakoriságáról.

Típusa:

helyszíni el/.:

1főx14

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

nap

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

Tárgya:
Leltározás,
felülvizsgálata.

selejtezés

Célja:

mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes

Kontrollkörnyezet: A leltározási szabályzatban nem
lebonyolításánaklhatározták meg a leltárkörzeteket, nem rögzítették az
önkormányzattól ingyenes, külön jogcím nélkül használatba
átvett eszközök leltározásának eljárásrendjét.

Halcsákné Kéri Enikő

Meggyőződni arról, hogy az intézményi vagyon a Kontrolltevékenység: A leltározás dokumentálása nem a

belső szabá lyzatnak megfelelően került leltározásra, továbbá szabályzatban rögzítettek szerint történt. A l eltárfelelősök,
meggyőződni arról, hogy biztosított-e a beszámoló a leltározók és a leltárellenőr a felülvizsgá lati és egyeztető1-----------1

2016-2017.
év
valódisága

10.

Típusa: sza bá lyszerűségi

kontrolltevékenységet ellátták.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

e llenőrzés .

helyszíni el/. : 1 fő x 9 nap
Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

1. szómú mellék/1
a ...... ./2018.(V. 31.) sz. hotórozothc

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi b e l ső e ll enőrzés i t erv t eljesít ése

Sor
szám

Ellen6rzött szervezeti egység

Ellen6rzött
ld6szak

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya:

Ell enő rzési

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok
Kontrollkörnyezet: E lle n őrzési nyomvonallal rendelkeztek,
az alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a
kapcsolódó
kontrolltevékenységek
feladatellátáshoz
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az
ellenőrzési
nyomvonal összhangja nem állt fenn.
Folya matgazdákat kijelöltek.

nyomvonal felülvizsgálata.

Eszterlánc Északi óvoda

Célja: Meggyőződni arról, hogy a be lső kontrollrendszert a
j
2016-2017. ogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
év
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

11.

Vizsgálat vezet6
(be lső ellenőrök)

Tóth Éva Ilona

Kontrolltevékenység:
A
kontrolltevékenységek
felelőseiként olyan személyeket is megjelöltek, akik az
adott folyamat elvégzéséért felelősek. A tevékenységek1-- - - - -- - - 1
teljes körűségének hiánya miatt nem tartalmazta a
költségvetési szerv minden folyamatának kontrollját.

Típusa:
helyszíni el/. :

1főx10

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszere llenőrzés.

nap

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgá lat.

mintavételes,

indokolt! Kockázati besorolás: közepes

Kontrollkörnyezet:
Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése .
Eszterlánc Északi Óvoda

Kockázatkezelési
rendszert
szabályzatában
a kockázatok
minős ítésének és kezelhetőségé n e k elveit nem rögzített ék.
Az azonosított kockázati tényezőket értékelték, de a
mi n ősítés feltételrendszerét nem készítették el.
működtetett.

Bel ső

Tóth Éva Ilona

Célja: Meggyőződ ni arról, hogy a bels6 kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták. Az ismétlődő kockázatok mérséklésére
2016-2017.
alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési hozott intézkedések nem hozták meg a várt eredményt.
1 - - - -- - - ---t
év
rendszerét.

12.

Típusa:

Koord ináló:
Lengyelné Petris Erika

re nd sze rell e n őrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 10 nap

M ódszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat .

alapú,

mintavételes,

indokoltl Kockázati besorolás: közepes

1. számú mellék/,
a ......./2018.(V. 31.) sz. hotórozothc

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellen őrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Eszterlánc Északi óvoda

Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó

stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

időszak

Leltározás,
Tárgya :
felülvizsgálata.

Célja:

selejtezés

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok

Kontrollkörnyezet:
Leltározási
szabá lyzatban
nem
lebonyolításának lhatározták meg az üzembe helyezés dokumentálásá nak, a
kisé rtékű tárgyi eszközbeszerzések értékcsökkentésének
egyösszegű elszámolásána k szabályait.

Vizsgálat vezető
(belső ellenőrök)

Patassy-Tóth Edit
módosult:
Tóth Éva Ilona

Annak megállapítása, hogy az intézményi vagyon a Kontrolltevékenység: A leltárfelelősök, a leltározók és a

6a
felülvizsgálati
és
egyeztető
_ 1belső sza bályzatnak megfelelően került leltározásra, továbbá leltárellenőr
201 . 2017 meggyőződni arról, hogy biztosított-e a beszámoló kontrolltevékenységét ellátták, de a tá rgyi eszközök átadás-1--- - -- - - ---I
ev
• • 1e
•
valódisága
atvete
soran
nem
működtek
megfelelően
a
kontrolltevékenységek.

13.

Típusa:

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

sza bályszerűségi e ll e n őrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya:

Ellenőrzési

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

nyomvonal felülvizsgálata.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

Célla: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
2016_2017 . !jogszabályi e lőírások és a módszertani útmutatók alapján
év
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

14.

Tlpusa:

Kontrollkörnyezet:
Nyomvonallal
rendelkeztek,
az
alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, az
intézmény működésére vonatkozó kontrolltevékenységek
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az
e ll enőrzési
nyomvonal összha ngja nem állt fenn.
Folyamatgazdákat kijelölték.

Enikő

Kontrolltevékenység: A kontroll tevékenységek fajtáját
jóváhagyó kontroll formájában határozták meg. E gyeztető,
felülvizsgálati, kulcskontrollokat nem neveztek meg. Ai---- - -- - - - - i
kontrolltevékenységek felelőseiként olyan személyeket is
megjelöltek, aki k az adott folyamat elvégzéséért felelősek .
Nem biztosítható a számo nké rh etőség.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgá lat.

Halcsákné Kéri

alapú,

mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes

l. számú mellék/E
a .„ .. „/2018.(V. 31.) sz. hotórozothc

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenc5rzött szervezeti egység

Ellenc5rzött
ldc5szak

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok
Kontroll környezet:
Kockázatkezelési
szabályzattal
rendelkeztek, az azonosított kockázati tényezőket
értékelték, de a minősítés feltételrendszerét nem
készítették el. A kockázatelemzésben azonosított kockázati
tényezők összhangban voltak az elle n őrzési nyomvonalban
azonosítottakkal.

Tárgya : Integrált kockázatkezelés ellenőrzése .
Gyermekek Háza Déli Óvoda

Vizsgálat vezető
(be l ső ellenőrök)

Halcsákné Kéri

Enikő

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
20l6-20l7. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták.
Nem
rendelkeztek
a
kockázatok
év
alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési kezelésének nyomonkövetésének módjáról, gyakoriságáról.1------------i

15.

rendszerét.

Típusa:

A kockázatokról
vezettek.

és az intézkedésekről

nyilvántartást

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya:

Ellenőrzési

alapú,

mintavételes,

indokoltl Kockázati besorolás: közepes

nyomvonal fe lülvizsgá lata.

Tündérkert Keleti Óvoda

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi e lőírások és a módszertani útmutatók alapján
2016-2017.
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
év
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

16.

Típusa:

rendszerellenőrzés.

Ellenőrzési
nyomvonalukat
Kontroll környezet:
elkészítették, folyamatgazdák kijelölésérő l gondoskodtak.
Az alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a
kontrolltevékenységek hiányosak. A be l ső szabályzatok,
munkaköri leírások és az e lle n őrzési nyomvonal közötti
összhang nem biztosított.

Kontrolltevékenység: A kontrolltevékenységek fajtájaként
csak jóváhagyó kontrollt határoztak meg, módjának az
"aláírást". A kontrolltevékenységek felelőseiként olyanf------- - - - - 1
személyeket is megjelöltek, akik az adott folyamat
elvégzéséért fe l elősek. A tevékenységek te lj es kö rűségének
hiánya miatt nem tartalmazta a költségvetési szerv minden
folyamatának kontrollját.
Koord ináló:
Lengyelné Petris Erika

helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

Tóth ~va Ilona

mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi bel ső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

EllenlSrzött szervezeti egység

Ellenőrzésre

EllenlSrzött
idlSszak

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya: Integrált kockázatkezelés

1. számú melléklE

a ......./ 2018.{V. 31.) sz. hotározotho
Azonosított kockázati tényezők, kockázatok

Kontroll környezet:
Kockázatkezelési
szabályzattal
rendelkeztek, az azonosított kockázati tényezőket
értékelték, de a minősítés feltételrendszerét nem
készítették el. A kockázatelemzésében a nyomvonalában
meghatározott folyamatokhoz kapcsolódó kockázati
tényezőket azonosították.

ellenőrzése.

Tündérkert Keleti Óvoda

Vizsgálat: vezető
(belső e ll enőrök)

Tóth Éva Ilona

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
2016_2017 . !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok mérséklésére
év
alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési hozott intézkedések hatását nem. Nem rendelkeztek a i - - - - - - - - - - - - t
rendszerét.
kockázatok kezelésének, nyomonkövetésének módjáról,
gyakoriságáról.

17.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: rend sze rellenőrzés .
helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya:

Ellenőrzési

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

nyomvonal felülvizsgálata .

Búzaszem Nyugati óvoda

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
2016-2017.
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
év
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

18.

Típusa:

Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonalat készítettek, az
alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
kontrolltevékenységek
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az
elle nőrzési
nyomvonal összhangja nem állt fenn.
Folyamatgazdákat kijelöltek.

Kontrolltevékenység:
A
kontrolltevékenységek
felelősei ként olyan személyeket is megjelöltek, akik az
adott folyamat elvégzéséért felelősek . A tevékenységek>--- - - - -- --'
teljes körűségének hiánya miatt nem tartalmazta a
költségvetési szerv minden folyamatának kontrollját.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rend sze rellenőrzés .

helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Orosi Gabriella

alapú,

mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes

1. számú mellék/1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ell enőrzési terv teljesítése
Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti

egység

Búzaszem Nyugati óvoda

Ellenőrzött

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Időszak

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok
Kontrollkörnyezet:
Kockázatkezelési
sza bályzatta l
rendelkeztek, de a kockázatok kezelésének elveit nem
megfelelően
rögzítették. Az azonosított kockázati
tényezőket értékelte, de a minő sítés feltételrendszerét
nem készítette el.

Tárgya: Integrált kockázatkezelés elle n őrzése.

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
2016-2017. alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési
év
rendszerét.

19.

Típusa:

a ...... ./2018.(V. 31.) sz. határazathc

Vizsgálat vezető
(belső ell enőrök)

Orosi Gabriella

Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente
felülvizsgá lták. Nem határozták meg egyértelműen a
kontrollrendszerben résztvevők feladat-, és hatáskörét. A t - - - - - - - - --1
kockázatokról és azok intézkedéseiről nyilvántartást
készítettek.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

helyszíni el/.: 1/ő x 5 nap

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya:

Ellenőrzési

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Kontroll környezet:
Nyomvonallal
rendelkeztek,
kijelölésé ről
gondoskodtak.
Az
folyamatgazdák
alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a
kapcsolódó
kontrolltevékenységek
feladatellátáshoz
hiányosak. A belső sza bályzatok, munkaköri leírások és az
ellenőrzési nyomvonal közötti összhang nem biztosított.

nyomvonal felülvizsgálata.

Nyíregyházi cantemus Kórus

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
2016-2017.
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
év
alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

20.

Orosi Gabriella

Kontrolltevékenység:
Meghatározták
a
kontrolltevékenységek módját, fajtáját, idejét, de a
tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nemi - - - - - - -- - - - t
tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának
kontrollját.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: rendszere llenőrzés.
helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

1. számú mellék/E

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Sor
szám

EllenéSrzött szervezeti egység

Ellenőrzött

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

időszak

(tárgya, célja, típusa, módszere)

a „.„ . ./2 018.(V. 31.) sz. hatórazathc

Azonosított kockázati tényezéSk, kockázatok

Vizsgálat vezető
(belső ellenő rök)

Kontrollkörnyezet:

Kockázat kezelési
rendszert nem
szóló belső szabá lyzattal
nem rendelkeztek. Az intézmény kockázatelemzését nem
készítették el.
működtettek, kockázatelemzésről

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése.
Nyíregyházi Cantemus Kórus

Célja : Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
2016~2017. !alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési
ev
rendszerét.

21.

Típusa :

Orosi Gabriella

Kontrolltevékenység: Kockázatelemzést nem készítettek, a
kockázatok
mérséklésére
és/vagy
megszüntetésére
alkalmas kockázatok és intézkedések nyilvántartásáról,t-----------1
nyomon
követéséről
belső
szabályzatban
nem
rendelkeztek.
Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap

Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

Tárgya:

Ellenőrzési

alapú,

mintavételes,

indokolt! Kockázati besorolás: magas

Kontroll környezet:
Az
ellenőrzési
nyomvonalat
elkészítették, folyamatgazdákat kijelöltek, az intézmény
működésére
vonatkozó,
kontrolltevékenységgel
kapcsolatos feladatok hiányosak, az alfolyamatok nem kellő
ré szletezettségűek. A belső szabályzatok, a munkaköri
leírások és a nyomvonal közötti összhang nem valósult
meg.

nyomvonal felülvizsgálata.

Közintézményeket Működtető
Központ

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a
2016-2017. jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján
év
alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van.

22.

Kontrolltevékenység: A tevékenységek teljes körüségének
hiánya miatt nem tartalmazta a költségvetési szerv minden
meg1-----------,
folyamatának
kontrollját.
Nem
határozták
egyértelműen az egyes fő- és alfolyamatokhoz kapcsolódó
kontrolltevékenységeket, azok módjait, fajtáit és

Típusa:

felelőseit.

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

rendszerellenőrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 12 nap

Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

Orosi Gabriella

mintavételes,

indokoltlKockázati besorolás: közepes

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi be lső ell en őrzési terv teljesítése

Sor
szám

Ellenőrzött szervezeti egység

Ellenőrzött
i dőszak

Ellenőrzésre

vonatkozó stratégia
(tárgya, célja, típusa, módszere)

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése .
Közintézményeket Müköd tető
Központ

1. számú mellék/E

a ......./2018.{V. 31.) sz. hotórozothc
Azonosított kockázati tényezők, kockázatok

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési szabályzatot
készítettek. A kockázatelemzési táblázatban olyan
kockázatokat tártak fel,
amelyek az intézmény
működésével
kapcsolatosak,
de
az
ellenőrzé si
nyomvonalban nem határoztak meg hozzá kockázati
tényezőt. A kockázatok értékelését nem a belső
szabályzatában rögzítettek szerint végezték.

Vizsgálat vezető
(belső el l enőrök)

Tóth Évei Ilona

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert alKontrolltevékenység: A kocká zatelemzésüket évente
2016-2017.
jogs~abá~yi el~írások és _a mó~sz~rta~i útmutatók alapj~~ felülvizsgálták, de a ko.ckázatelemzésben meghatározo~
év
ala k1tottak k1. Értékelni az intezmeny kockázatkezeles1 kockázatokat és kockazati tényezőket az ellenőrzés1 1-----------i
rendszerét.
nyomvonalban nem szerepeltették. A 2017. évben

23.

azonosított kockázatokhoz kapcsolódó
nyilvántartást nem vezettek.

i ntézkedése kről

Koordináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: rendszerellenőrzés.

helyszíni el/.: 1főx12 nap
Módszere: dokumentum alapú,
esetben tételes vizsgálat.

Közintézményeket Működtető
Központ

Tárgya:
Leltározás,
felülvizsgálata .

mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes

selejtezés

Kontrollkörnyezet:
Leltározási
szabályzatában
nem
határozták meg az önkormányzattól ingyenesen, külön
lebonyolításá na kljogcím nélkül használatba átvett eszközök leltározásának
eljárásrendjét. A Felesleges vagyontárgyak hasznosításának
selejtezésének szabályzatában nem rögzítették az irányító
szerv előírásait a selejtezési eljárásra vonatkozóan, és az
alkalmazott nyomtatványokat.

Tóth Éva Ilona

Célja: Annak megállapítása, hogy az intézményi vagyon a
2016-2017.
belső szabá lyzatnak megfelelően került leltározásra, továbbá Kontrolltevékenység: A tárgyi eszközök átadás-átvétele,
év
meggyőződni arról, hogy biztosított-e a beszámoló valamint a selejtezési folyamatok során nem működtek
valódisága
megfe lel ően a kontrolltevékenységek.

24.

Koord ináló:
Lengyelné Petris Erika

Típusa: szabá lysze rűségi elle nőrzés.

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap
Módszere: dokumentum
esetben tételes vizsgálat.

alapú,

mintavételes,

indokolt!Kockázati besorolás: magas

2/a. számú melléklet

2017. évben lefolytatott ellen őrzések (terv-tény)

a...... ...../2018.{V. 31.}hatórozathoz

Rendszerellenőrzés

Szabályszerűségi

Nyíregyháza Önkormányzat
t erv

1

tény

db

Tervezett ellenőrzés

db

3,0
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'

2,0
1,0

4,0

·::::::::""·:.·:.·::::.

::::::::„:::::::~

:::::::::,.,...·.:·::::::.

.::::::::„::::::::.

0,0

lrónyft6szervi ellenőrzések ősszesen

1 tény

terv

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás

0,0
\i
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::::::::••:::::::~-

\"!

Szabályszerűségi

Pénzügyi

Utóellenőrzés

terv

db

1 tény

t erv

1 tény

db

db

4,0i

·:::::::„:::::::·
.:::::::„:::::::.
1,0

,1:

-

·:·.::::·.~w:::::::.

· ··.::·::::....-.:::::::.···

.::::::-.-::::::::.
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

0,01

0,01

0.01

0,01

o,ol

0,01

0,01

0,0

0,0

0,0

1,0
1,0

1,0

::.::·:::.--::::::::.
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
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1 tény
db

2017. évben megvalósult

ellenőrzések

2/b. számú melléklet

típusonként

a ... _ ....../1018.(V. 31.)hat6rozathoz

Ellen6rzött szerv

Rendszer

Kontrollrendszer maködésének értékelése
(Szociális és Köznevelési Osztály és
Vagyongazdálkodási Osztály)

Szab6/yszer úség i

Költségvetési rendelet
felülvizsgálata

Szab6/yszerúségl- Pénzügyi

Szakmal-Szab6/yszerúség l, pénzüg yi

Utó el/E?n(Jrzés

Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Polgármesteri
Hivatal

Költségvetési beszámoló,

Nyíregyháza Megyei Jogú

zárszámadás

Város Polgármesteri

felülvizsgálata

Hivatal

Polgármest er i Hivatal
Közérdekű

adatok,

Nyíregyház Megyei Jogú

közzétételi kötelezettség

Város Polgármesteri

teljesítésének vizsgálata

Hivatal
Nyíregyház M•gyei Jogú

Informatikai ellenőrzés

Város Polgármesteri

Hivatal
Feladatellátás szakmai

felülvizsgálata,
szolgáltatások
Állami Számvevöszék
javaslatainak hasznosulása

biztosításának,

Jósa András Múzeum

szabályszerüségének
• llenórzése. Pályázatok
elszámolásának

Irán yított szervek

felülvizsgálata
Soron kívüli ellenőrzés
(1 fő közalkalmazott

Jósa András M úzeum

illetményrendezési ügye)

Nyíregyházi Informatikai
Nonprofit KFT

Önkorm ányzati
gazdasági társaságok

Kormányzati szektorba

Nyírvidék TISZK Nonprofit

sorolt szervezetek
adatszolgáltatási

KFT

kötelezettségének
felülvizsgálata

Digitális Nyíregyháza
Projekt elszámolásának

Nyíregyházi Ipari Park KFT

felülvizsgálata

Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit KFT

Nyíregyházi Sportcent rum
Nonprofit KFT

Nemzetiségi

1 nemzetiségi önkormányzat (Szlovák)

ö nkormányzatok

feladatfinanszírozás ell•nórzés

Önkormányzat
támogat ott szervezetei

7 szervezet céijell•gú t ámogatásának •llenörzése

Feladatellátás sza kmai
Móricz Zsigmond Megyei
és Város i Könyvtár

felülvizsgálata,
szolgáltatások
biztosításának,
szabályszerOségének
utóellenőrzése

Egészségügyi Alap•llátási
Igazgatóság

2017. évben megvalósult

Ellen6nl!tt szerv

Rendszer

Szab61yszerúségl

Móricz Zsigmond Megyei
és Vá roSI Konyvtár
Váci Mihály Kulturális
Központ
Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság
Eszterlánc tszakl Óvoda
Ellenőrzési nyomvonal

felülvizsgálata

Gyermekek Háza Déli
ÓVoda
Tündérkert Keleti óvoda

Búzaszem Nyugati óvoda
Nyíregyházi C.ntemus
Kórus
KOZIM
Önkormányzati
Intézmények
Jósa András Múzeum
Móncz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár
Váci Mihály Kulturális
Központ
Egészségugyl Alapellátási
lgazgatósig
Eszterlánc tszakl óvoda
Integrált kockázatkezelés
ellenőrzése

Gyermekek Háza Déli
óvoda
Tímdérkert Keleti óvoda

Búzaszem Nyugati óvoda
Nyíregyházi Cantemus

Kórus
KÖZIM

Leltározás, selejtezés

lebonyolításának
felülvizsgálata

KÖZIM

Eszterlánc tszaki óvoda
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Szab61yszerúségl- Pénzügyi

Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság

Jósa Andras Múzeum

ellenőrzések

Szakmal-Szab61yszer0ségl, pénzügyi

Ut6ellen 6rzés

Leltározás, selejtezés
utóellenőrzése

1 Váci Mihály Kulturális
Központ

2017. évi Belső

Ellenőrzések
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Nyíregyháza Önkormányzat
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1. Polgármesteri Hívatol összesen
Tervezett ellenőrzés
a)
2017. évre átüte mezett
b) Soron kívüli kapacitás
'
e) Terven felüli kapacitás
d) Monit oring

..

„

.
Tervezett ellenőrzés
:
.
Soron kívüli kapacitás
„
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Egyéb Önkormányzati ellenőrzés
ősszesen

Tervezett ellenőrzés
·'
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring
Önkormányzat.Gazdasági
4.
Társaságai összesen
a) Tervez.~tt ellenőrzés
b) Soron kívüli kapacitás
e) Terven felüli kapacitás
,
d) Monitoring
"'
s. Irányított intézmények-összesen
a)
b)
e)
d)

a)
b)
e)
d)

„

Tervezett ellenőrzés
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Monitoring

<

151,0
151,0

2,0
2,0

·o,o

6,0
6,0

0,0

3510

35,0

35,0
35,0

80,0
80,0
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''""'\""'

"

„

„

-.-,.

,
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317,0
292,0
25,0
0,0
0,0
0,0

256,0
256,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
3,0

4,0
3,0
1,0

98,0
73,0
25,0

98,0
73,0
25,0

3,0
3,0

2,0
2,0

9,0
9,0

6,0
6,0

0,0

0,0

30,0
30,0

32,0
32,0

137,0
112,0
25,0
0,0
0,0

136,0
111,0
25,0
0,0
0,0

8,0
8,0

8, 0
8,0

195,0
195,0

195,0
195,0

0,0

0,0

010

0,0

0,0

0,0

40,0
40,0

30,0
30,0

235,0
235,0
0,0
0,0
0,0

225,0
225,0
0,0
0,0
0,0

.

„

196,0
171,0
25,0

'/'•''\\''"

2. lrónyítMzervi ellenőrzések összttsen

3.
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6,0
1,0
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a)
b)
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7,0
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5,0
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78,0
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0,0

0,0

0,0

"

0,0
'
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"

o,o

0,0

10,0
10,0

10,0
10,0

132,0
132,0
0,0
0,0
0,0

88,0
88,0
0,0
0,0
0,0

105,0
105,0

90,0
90,0

691,0
691,0
0,0
0,0
0,0

649,0
649,0

"
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'
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24,0
24,0

24,0
24,0

586,0
586,0

559,0
559,0

0,0

0,0

o,o

o,o
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,.

0,0

0,0

o,o
0,0
0,0
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Intézkedések megvalósítása
2017.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata

2016.évrőláthúzódó

Tárgyévi

intézkedések

intézkedések

2017. évben

2018. évre

végrehajtott

áthúzódó
intézkedések

intézkedések

db

MINOÖSSZESEN

~'1

ÖNKORMÁNYZAT

"
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'

~'

15

_,-1...

'
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arány
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-

308

281

118

91

42

68
72

"

42

9

83

66

26 '

s

23

27

1

2

23

13

12

10
1

Szociális és Köznevelési Osztály

10
3
10
10

Kulturális Osztály

4

. · >-POlGÁRMEST.ERlHIVATALStERVEZETI EGYSÉGEI

Megvalósítási

87

Polgármesteri Kabinet
Polgármesteri Kabinet - Sportreferatúra
Polgármesteri Kabinet - Közbeszerzési Referatúra
Polgármesteri Kabinet - Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Refera t úra
Polgármesteri Kabinet - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Címzetes Főj egyző
Igazgatási Osztály
Adó osztály
Főépítészi Osztály

Gazdasági Osztály
Közterület-Felügyelet
Ellátási Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály
Jegyzői Kabinet

2

9

2
3

6

4
4

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Építésügyi Osztály

LRÁNVÍTOTT SZERVEK~ IRÁNVÍTÓS4ERVI EUENŐRZÉSE1

:

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
KÖZIM
Váci Mihály Kulturális Központ

4
1
2
1

Jósa András Múzeum
. ~AZOASÁGt TÁRSASÁGOK

~~-

-

·.·

2

Nyíregyház i Távhőszolgá l tató Kft .

10

12
""'-6 .

2

6

11

6

6

Nyíregyházi Ipari Park KFT
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

1

23
12
8
1
2

29

1
1

70

10
.2 5 .

6

1
1
1

4. számú melléklet
a ......./2018.(V. 31.) sz. határozathoz

Intézkedések megvalósítása
2017.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata

2016.évrőláthúzódó

Tárgyévi

intézkedések

intézkedések

2017.évben

2018. évre

végrehajtott

áthúzódó

intézkedések

intézkedések

db
·'

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Búzaszem Nyugati Óvoda
Tündérkert Keleti Óvoda

"

0

190

15
14
14

15
14
14
11
29
17
29
14
28
19

11

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

29
17
29
14
28
19

Nyíregyházi Cantemus Kórus
KÖZIM
Gyermekek Háza Déli óvoda
Eszt erlánc Északi Óvoda
Váci Mihály Kulturális Központ

%

190

Jósa András Múzeum

Megvalósítási
arány

0

100.

2

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban

5. számú melléklet
a „„.„/2018.(V. 31.) sz. határozathoz

2017.évben
M egállapítások
Bels6 szervezeti egység

E llenőrz6

szerv megnevezése

Ellen6rzés tárgya

Intézkedés
kiemelt

átlagos

csekély

Az ellenőrzés még nem zárult le

2016. évi támogatások felhasználása
Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Gazdasági Osztály

Állami Számvev6szék

Intézményi
gyermekétkeztetés
felhasználá sá nak ellenőrzése

támogatása

igénylésének

és

-

-

-

A

2016.
október
2-án
megtartott
népszavazás
országos
lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt .

Az ellenőrzés még nem zárult le

Nyíregyháza MJV.Önkormányzata 2017.01.01-2017.01.31. benyújtott

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sz-Sz-B
Megyei Adóigazgatósága

Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B
Megyei Levéltára

-

-

-

Intézkedést nem igényel1.

Nyíregyháza MJV.Önkormányzata 2017.02.01-2017.02.28. benyújtott
ÁFA bevallás egyes adókötelezettségek teljesítésének {ÁFA) vizsgálata,
bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése

-

-

-

Intézkedést nem igényelt

Iratselejtezés

-

-

-

Intézkedést nem igénye l t

Eljárási illetékek ellenőrzése

-

-

-

Intézkedést nem igénye l t

ÁFA bevallás egyes adókötelezettségek teljesítésének {ÁFA) vizsgálata,
bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése

Adóosztály
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Keleti Körút építése ÉAOP 3.1.2-2007-0081 projekt Záró Projekt
Fenntartási Ellenőrzése

"Közösségi Közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán"
című projekt záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzése
Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

-

-

1

1

-

-

A tulajdonviszonyokban történt változások a
Szervezet részére bejelentették

Közreműködő

Támogatási szerződés móde>sítást
kezdeményezték.
A tulajdonviszonyokban történt vá ltozások a
Szervezet részére bejelentették
Támogatási szerződés móde>sítást

Közremű ködő

kezdeményezték.
Magyar Államkincstár Szabolcs-

-

1

1

A tulajdonviszonyokban történt változások a
Szervezet részére bejelentették
Támogatási szerződés móde>sítást
kezdeményezték.
1 db információs tábla legy ártását
megrendelték

-

-

-

Intézkedést nem igénye lt

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Közreműködő

"Nyíregyháza - Nyírszőlős között kerékpárút építése"
közbenső utánkövetéses helyszíni ellenőrzése

Állami Számvevőszék

Kéményseprő-i pari

közszolgáltatás ellenőrzése

című

projekt

1

Külső

5. számú melléklet
a ......./2018.(V. 31.) sz. határozathoz

szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban
2017.évben
Megállapítások

Belső

szervezeti egység

Ellenőrző

Ellenőrzés

szerv megnevezése

Intézkedés

tárgya
kiemelt

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Építésügyi Osztály

Kormányhivatal, Hatósági Főosztály,
Építésügyi Osztály

átlagos

csekély

201S-2018-as Nemzeti Korrupcióellenes Program. Miniszterelnökség
TERl/2000/3/2016. iktatószámú ellenőrzési terve. Hatóság és az ügyfél
közeli kapcsolatában megmutatkozó integritási kockázat. 2016 évi
építési engedélyezési eljárások.

Az

A jegyző, aljegyző, vezetői munkakört betöltő köztisztviselő, a nem
munkakört betöltő valamennyi közszolgálati tisztviselő,
munkavállaló vonatkozásában:
a.Ja jogviszony megszűnések és a jogviszony megszüntetések
jogszerűségének vizsgálata,
b.) a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a személyi
illetménnyel és az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással
érintett köztisztviselők esetében,
c.) a tartalékállományba ( TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának
vizsgálata.

-

Nyíregyháza Önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése
c., ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-00S2 azonosító számú projekt közbenső
utánkövetése

-

ellenőrzés

még nem zárult le

vezetői

Jegyző i

Kabinet

Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

1

-

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona utólagos komplex
akadálymentesítése c. ÉAOP-4.1.S-09-2009-0042 azonosító számú
oroiekt záró utánkövetése
és modern bölcsődei környezet kialakítása
nyíregyházi Katica Bölcsődében c. ÉAOP-4.1.3/ B-2f-2010-0011
Kapacitásbővítés

Polgármesteri Kabinet Pályázati és
Projektmenedzsment
referatúra

a

-

1

-

-

-

1

bejelentése megtörtént.

-

Intézkedést nem igényelt.

-

A fejlesztéssel érintett intézmény
fenntartójának személyében történő változás
bejelent ése megtörtént a Közrem űködő
Szervezet felé.

Aprajafalva Bölcsőde (Nyíregyháza Fazekas J. tér) fejlesztése és
kapacitásbővítése c., ÉAOP-4.1.3/ B-09-2009-0004 azonosító számú
projekt záró utánkövetése

A TARTINFO rendszerben az üres <Ílláshelyek

Intézkedést nem igényel t.

-

A fejlesztéssel érintett intézmény
fenntartójának személyében történő változás
bejelentése megtörtént, melyet a
Közreműködő

Magyar Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási
környezet minőségének javítása érdekében, ÉAOP-4.1.1/A-12-20120006 azonosító számú projekt közbenső utánkövetése

-

Szervezet nem fogadott el.

-

Intézkedést nem igényelt.

Gazdaságösztönző

közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bőv ítése, a Törzs
utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza
utca felújítása révén c. TOP-6. 1.S-lS-NYl-2016-00001 azonosító számú
oroiekt megvalósítása

-

-

-

Intézkedést nem igényel t.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein c.,
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása

-

-

-

Intézkedést nem igényel t.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, TOP-6.4.1-15-NYl-201600001 azonosító számú projekt megvalósítása

-

-

-

Intézkedést nem igényelt.

Közbenső
után követéses helyszíni ellenőrzés a
kerékpárforgalmi
hálózatának
fejlesztése
cím ű
kancsolódóan

-

-

1

Az intézkedési tervben kért dokumentumok
határidőben benyújtásra kerültek.

Nyíregyháza
projekthez

2

Kü l ső szervek ált al lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hiv at alb an

5. számú melléklet

a „„„./2018.(V. 31.) sz. határozathoz

2017. évben
M egállapítások
Belső

Ell enőrz ő

szervezeti egység

szerv megnevezése

Ellenőrzés

t árgya

Intézkedés
kiemelt

átlagos

csekély

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
Nyíregyháza területén című projekt

-

-

-

Int ézkedést nem igényelt

TOP 6.3. 1-15-NYl -2016-00001 azonosítószámú Barnamezős területek
rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében

-

-

-

Intézkedést nem igényelt

-

-

1

Az intézkedési tervben kért dokumentumok
eredeti példányai bemutatásra kerü ltek.

M agyar Államkincstár

TOP-6.2.l-15-NYl-2016-00001:
A proj ekt pénzügyi-fizikai e lőreha ladásának, dokumentáltságának,
sza kmai- m űszaki
tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek,
nyilvánosságának, horizont ális szempontjainak vizsgálata.

-

-

-

Intézkedést nem igényelt

Magyar Államkincstá r

Helyszíni
ellenőrzés
a
TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001
számú
Nyíregyházi Foglalkozatási Paktum című projekthez kapcsolódóan

-

-

-

Intézkedést nem igényel t

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése

-

-

1

A belvárosi terek integrált fu nkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán

-

3

-

megtörtént, a hiányzó 4 db tábla beszerzése és
kihelvezése me11:történt.

Az NHKV Zrt. Felé korábban benyújtott vagyonkataszteri szolgáltatás
egyeztetése

-

-

-

Intézkedést nem igényel t

IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közösségi közlekedésének fejlesz tése érdekében 47 db új
autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és
töltőá llo más létesítése című proj ekt ellenőrzése

-

-

-

Intézkedést nem igényel t

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

című

Magyar Államkincstár

oroiekt

TOP-6.S.1-15-NYl-2016-00001:
A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának,
szakmai- műszaki tartalmának,
közbeszerzésének, beszerzéseinek,
nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata.

Polgármesteri Kabinet Pályázati és
Projekt menedzsment
referatúra

Magyar Államkincstár SzabolcsSzat már- Bereg Megyei Igazgatóság
M agya r Államkincstár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyo n kezelő Zrt.

Nemzet i Fejlesztési Minisztérium
KÖZOP Helyettes Államtitkárság

e lvezető

A hiányzó, eredeti dokumentumok
bemutatásra kerültek.
A megvalósítási helyszínek beje lentése

Kü lső ellenőrzés

nem volt

Ellát ási Osztály
Főépítészi

Osztály

Igazgatási Osztály
Közterület -felügyelet
Kult urális Osztály
Szociális és Köznevelési Osztály
Vagyongazdá lkodási Osztály

3

Külső

Költségvetési szerv
megn evei~se

Váci Mihály Kulturális
KOzpont

Közintézményeket
MOködtet6 Központ

szervek által lefolytatott ellenő rzések az intézményekben
2017. évben.
Megállapltások

Címe

Ellen6rz6 szerv megnevezése

Intézkedés

Ellen6rzés tárgya
kiemelt

átlagos

csekély

2

1

.

TOzvédelm1 szabályzatban a használati szabályok rögzítésre
kerültek. A pán1kzárak, vészkijárat i ajtók idc5szakos
ellenőrzése és felulvizsgá lata megtörtént és folyamatos.
TOzgatló aJtÓ cseréje megtörtént.

Váci Mihály Kulturális Központ

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

TOzvédelmi ellen6rzés

Váci Mihály Kulturális Központ

NMI Nemzeti Múvel6dés1 Intézet

KozmOvel6dés1 feladatellátás célvizsgalata.
(Agora típusú intézményeknél)

Az ellen6rzés még nem zárult le.

Vóa M1h6ly Kulturális Központ Nyírtgyháll Városi GaltirlO
taginttizmtiny

ÁlllTSZ

Nyári táboroztatás ellenőrzése

lntc!zkedést nem 1génvelt.

Közim Központ

Nemzeti Adó és Vámhivatal

A 301922S104 vonalkódú 166S b11onylat javítása

A bizonylat Javítása megtörtént.

lncztidy György Szakg1mnázium konyhá10

2

A hely1sé1 állapotában kifogásolt hibák javítását kérték a
Vagyongazdálkodási Osztálytól

Bárczi Gusztáv Általános Iskola konyhája

s

A konyha HACCP minősítése megtörtént.
A helyiség állapotában kifogásolt hibák javítását kérték a
Vagyongazdálkodási Osztálytól

1

A helyiség állapotában kifogásolt hibák javítását kérték a
Vagyongazdálkodási Osztálytól

2

A helyiség állapotában kifogásolt hibák iavítását kérték a
Vagyongazdálkodási Osztálytól

N~BIH

Széchtnyi István Szakgimnázium konyhája (Nyírtgyháza,

Az élelmiszerlánc·biztonság1 szabályok betartásának
vizsgálata

.

Városmajor u. 4.)

Sztichenyi lstv6n Szakgimnátium konyhája (Nyírtgyháza,
Ároku. 48.)
Egtis1stigügy1 Alapellátási lgatgatós6g • Ügye~t • Sttnt
István utca 70.

Felndtt és gyermek kozpont1 ugyelet kozegészségügyi

4405 Nyíregyháta, Alma utca 1.

Szakfelusyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháza, Fattkas J6nos ttir 8.

Sza kfelugyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíri!gyhóta, Bocskai utca 5.

Szakfelüeyelet

Intézkedést nem igényelt.

Szakfelugyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháza,

F~szek

ellenőrzése

utca 139.

A folds11nt1, betegek részére kialakított WC-ben a

1

berendezes javítása megtörtént.

Szakfelugyelet

.

Intézkedést nem igényelt.

Szakfelügyelet

.

Intézkedést nem igényelt.

Szakfelügyelet

.

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháza, Fácán utca 2.

Szakfelügyelet

.

Intézkedést nem igényelt .

4400 Nyíregyháza, 56st6i út 1·3.

Szakfelügyelet

.

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháta, Stent /stv6n utca 10.

Szakfelügyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.

Szakfelügyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyiregyháta, Toldi utca 65/a.

Szakfelügyelet

Intézkedést nem igényelt.

4400 Nyíregyháta, Vay Ádám körút 11.

Szakfelugyelet

Intézkedést nem igé nyelt.

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37.

Szakfelügyelet

Intézkedést nem igé nyelt.

4400 Nyíregyháta, Fatekos János ttir 8.

Szakfelügyelet

Intézkedést nem igé nyelt.

4400 Nyíregyh61a, Kollégium utca 60.
4400 Nyíregyhóta, Rozsnyai utca 8.

Egészségü gyi Alapellátási
Igazgatóság

6. szómú mtlltiklt
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4400 Nyíregyháta, Rók6czi utca 23/a.

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási

Népegészségügyi Intézete

szellőző

Küls6 szervek által lefolytat ott ellen6rzések az i ntézményekben
2017. évben.
Költségvetési szerv

megneveiése

Megállapfthok
Címe

Ellenllnc'l szerv megnevezése

Ellenc'lrzés U rgya

Állomás u. Ttlephtfy

Nyitnikék Tagintézmény

Napsugár Tagmtézmóny

átlagos

csekély

tves munkavédelmi és tüzvédelmi ellenc'lnés

Intézkedést nem igényelt.

A Munka· és TOz~delm1 szemle.

Intézkedést nem igényelt.

Játékeszkozök negyedévente történc'l ellenc5rzése.

Intézkedést nem igényelt.

A tOzoltó készülékek negyedévente torténc'l ellenc5rzése

.

Intézkedést nem igényelt.

tves munkavédelmi és tűzvédelmi ellenc5rzés

.

Intézkedést nem igényelt .

Udvari játékeszközök ellenc'lrzése negyedévenként

Intézkedést nem igényelt.

Tűzriadó gyakoroltotása

Intézkedést nem igényelt.

Munkavédelmi oktatás

Intézkedést nem igényelt.

Próba tOmadó

Intézkedést nem igényelt.

KerekerdéJ Tagmtézmóny

ra

Intézkedés
kiemelt

Eslterfónc {sza ki Óvoda Székhtfyintózmfoy

"O

6. sz6mú mtllékftl
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Játékok biztonságának ellenc'lrzése

.

Int ézkedést nem igényelt.

Udvari játékok ellenc'lrzése

.

Intézkedést nem igényelt.

0

>

A tűzoltó készülékek negyedévente torténc'l ellenc'lrzése

.

.

Intézkedést nem igenyelt

Játékeszkozok negyedévente torténc'l ellenc5rzése.

2

.

A beton alapot folddel befedték, a homokozó mozcó

:!!!
Q;

A Munka· és Tűzvédelmi szemle

.

.

Intézkedést nem igényelt.

N

Dolgozók munkavédelmi oktatása. Az elektromos

.

-0
Csehné Bárdos Orsolya Munka· és

::i:
ra
N

"""'ue

TOzvedelm1 Tanácsadó

Gyermekmosoly Tagmtézmt!ny

"'

bf!rend~zések

LU

Homokvár Taginttzmény

Intézkedést nem igényelt.

biztonságos és nakszerO használata.

tves munkavédelmi és tűzvédelmi ellenc'lrzés

Intézkedést nem igényelt.

A munka· és tüzvédelm1 elc'lírások betartása

Intézkedést nem igényelt.

Udvart Játékok felülvizsgálata , Játékok állapotának
szabványnak való mecfelelc'lssége

Gyöngysztm Togmtt!zmt!ny

Tűzriadó ·tűz

A szakemberek• részben nem megfelelc'lnek talált

játékeszközóket az elc5írás szerint Javították , a nem
megfelelc'l Játékok k1vetelre kerultek.

2

esetén az intézmény kiürítésének

Intézkedést nem igényelt.

gyakorlata
Udvart játékeszközök negyedéves operatív eilenc'lrzése.

Intézkedést nem igényelt.

2017.03.22.
Udvart játékeszközök negyedéves operatív ellenc'lrzése.

Csillagszem Togmrt!zmt!ny

ülc5felületet rogzítésre ke rültek.

2017.09.20.

A trambulint eltávolították. A rug óscsibe Javítása
folyamatban van.

2

.

Udvart Játékeszközök negyedéves operatív ellenc5rzése.

Intézkedést nem igényelt .

2017.11.09.
Valamennyi Tagintézmény

Teruleti Védc'lnc'li Szolgálat

Gyermekek személyi hig1én1áJának ellenc'lrzése

1

A szülc'lk a megfelelc'l tájékoztatást megkapták, ellenc5rzc5
vizsgálat során már nem volt probléma

Külsll szervek által lefolytatott ellenllrzések az inté zményekben
2017. évben.
Költségvetési sterv
megnevetése

6. sz6mú melléklet
a ... „ • ./2018.{V. 31.) sz. határozathoz
Meg"lapftilsok

Címe

Ellen6rz6 szerv megnevezése

Ellen6rzés tárgya

Intézkedés
kiemelt

csekély

TOzcsap ellenőrzés

Ny1tnikék Tagintézmtny

TOzoltó készülékek érvényességének

Eszterlánc Északi óvodo

átlagos

Intézkedést nem igényelt.
ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

TOzoltó készulékek érvényességének ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

Homokvár Tagintézmény

TOzoltó készülékek érvenyességének ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

Csillagszem Tagintézmény

lrányv1lág1tó eszkoz felulv12sgálata

Intézkedést nem igényelt.

Kerekerdő Tagintézmény, Óvodopedog6gusok

Munkavédelmi oktatás

Intézkedést nem igényelt.

Próba tOmadó

Intézkedést nem igényelt.

Játékok b12tonságának ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

Kerekerd6 Tagintbmény, óvodapedagógusok, g~rekek

TÜSZI KFT

TOzmegelőzés1

BT

Kerekerd6 Taginthmény (udvari Játékok)

TOzvédelm1 Jogszabályokban foglalt rendelkezések

Kerekerdó Tagintézmtny

betartása érdekében tOzvédelm1 hatósági átfogó

Intézkedést nem igényelt.

ellenőrzés.

Sz.·Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi
Napsugár Tagintézmény

Igazgatóság

ni

Napsugár Tagintézmény

"C

A feltárt hibák 21 napon belul kijavításra kerültek, az erről

1

szóló iga zolás bemutatásr a került.

Átfogó tOzvédelml, dokumentáció és használati
szabályzat ellenőrzése

Nyitnikék Taginttzmény
Nyitnikék Tagintézm,ny

Átfogó hatósági tOzvédelmi ellenőrzés

NfolH

Konyhai terület ellenőrzése

Elelm1szerlánc 81ztonság1 és Földhivatali

Tervezett élelm1szerb1ztonsági és higiéniai vizsgálat

F6osztálv

2017.09.08.

1

-

1

-

0

>

„

Napsugár Taginthmtny

Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.

~lelm1szer h1g1én1a, élelm1Szerb12tonság1 és élelm1Szer
m1nősé11 minősítés

4

2017.11.15.

-

"'

'UI

e

...„
Cll

w
"'

Fü11onyok el lettek távolítva, ablakra

helyezhető,

t1Sztítható fóha lett felhelyezve. A fertőtlenítőszer
adagolása merőpoharral torténik, a vízk1méréshez a
medence jelölés megtörtént.

u

-

Erősáramú berendezések szabványossági felúlv1zsgálata

•ni

;::

A szúnyogháló felszerelése megtörtént.

A kézmosó melegv1zes ny1tógombjána k Javítása megtörtént.

'O

:x
ni

Intézkedést nem igényelt.

A mOszak1 ellenőr értesítése a szukséges intézkedések
meotételére, a beázással ka ocsolatban.

Napsugár Tagintümény
Villámvédelem szabványossá1i felúlv1zsgálat

-

Kft.

Homokvár Tagintézmény

hiányosságok pótlása 2017.11.29·12.12.
TEAM·VILL Kft.

Er6saramú berendezések felülvizsgálata. javítása és a
hiányosságok pótlása

~rontésvédelm1 szabványossági felulv1zsgálat

Er6sáramú berendezések, felulv12sgálata, Javítása,

Csillagszem Tagintézmény

lntezkedést nem igényelt.
Intézkedést nem igényelt.

Enerio Line Kereskedelmi és Szolgáltató

Kertkerd6 Tagintézmény (Er6sóromú berendezéstk)

-

2

1000 V-nál nem nagyobb feszultségO er6sáramú

'Vigyázz 400 V 111' matrica felhelyezése, lámpatest cseréi•
megtortént
Intézkedést nem igényelt.

berendezések első szabvánvossáo

Kerekerd6 Tagintézmény

TIGÁZ-050

Mérőhely ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

Nyitnikék Tagintézmény

Bonox Szolgáltató Bt.

Lift karbantartása, ellenőrzése

Intézkedést nem igényelt.

Csiflagszem Tagintézmény

Marton Szakért6 Kft.

Nyitnikék Tagintézmény

FBM Secunty Kft.

Valamennyi Intézményben

Nyír Solar Kft.

Kerekerdó Tagintézmtny

-

Int ézkedést nem 1genyelt.

Rovannás

-

Intézkedést nem igényelt.

Káresemény

.

Intézkedést nem igényelt.

Kisteherfelvonó fővizsgálata 2017.09.19.

Beépített t0zJelzc5 berendezés ellen6rzése,
karbantartása

Groupama Biztosító

Intézkedést nem igényelt.

Az mtézményvezet6 pedag6g1a1 és vezet& készségeinek
fejlesztése az
Kerekerd6 Tagintézmény Tagintézményvezet6

Oktatási Hivatal

intézményvezető

munkájának általános

pedagóg1a1 és vezetéselméleti szempontok, továbbá az

FeJlesztés1 terv elkészítése.

intézményvezető saiát céljaihoz képest elért

eredményei alapián

3

Külső

Költségvetési szerv
megnevez~se

szervek által lefolytatott ellenőrzések az Intézményekben
2017. évben.
M egállaplUsok

Cfme

Ellen6n6 szerv megnevezése

Csehné Bárdos Orsolya -

munkavédelmi tanácsadó

G~rmekek Háza Déli Óvoda Székhe/yinttzminy

TÜSZI Kft.

Véd6nő1

Virág utcai Tag;nrtzmtny

szolgálat

Taginttzm~ny

-

-

Intézkedést nem igényelt.

-

Intézkedést nem igényelt.
A fe1tetves gyermekek lekezelése, ágynemO hazaadása,
fésűk, ha1gum1k fertőtlenítése.

nmaság1 vizsgálat

1

-

Fe1tetvesség

1

-

A szUl6 ertes1tése, a gyermek elkülon íté~. segít~adás a

t1szt1táshoz, megelőzéshez rendszeres ellen6rzés.

TÜSZI KFT

Tüzoltó készülékek ellen6rzése

1

1 db tOzoltó készulék cseréje megtörtént.

~lelm1szer·h1giénia i, éle1miszer·biztonság1 és élelmi szer-

Függonyók eltávolítása. Üzemeltető tájékoztatása,
felkérése a HACCP kézikönyv beszerzésére.

3

minc5ségi szemle

tMl·TÜV-SÜD KFT

~vente felvonó ellenc5rzése

Intézkedést nem igényelt.

BONOX BT.

Felvonó ellen6rzése. Havonta karbantartás, Javítás

Intézkedést nem igényelt.

TIGÁZ-DSO Kft.

Gázmér6 h1telesitési csere

Intézkedést nem igényelt.

ANTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

e

·ni

Kft .
Térséc1 Hulladék Gazdálkodási Nonprofit

:J:

oktat ás

Intézkedést nem igényelt.

-

Hivatala
ENERGO LINE Kereskedelmi és Szolgáltató

..."'

-

Udvari játékeszkozok ellenőrzése
ellenőrzés,

Intézkedést nem igényelt.

1

Kormányhivatal NyiregyháZI JáráS1

:a;

-

A felvonó mQszaki állapotának ellenőrzése

Munkavédelmi és tOzvédelmi

csekély

Cseh Gábor - munkavédelmi tanácsadó

"C

Kincskeres6

átlagos

Munkavédelmi, tOzvédelm1 ellenőrzés.oktatás. Udvari
játékeszkozok felulvizsgálata

NtBIH

-0

Intézkedés

TOzoltó készulékek ellen6rzése

Védőnői szolgálat

>

Ellen6nés tá rgya
kiemelt

tMl-TÜV SÜV Kft.

"'0

6. számú mefltkle
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Kft.

~

Cll
Cll

...

E
Cll

-

Intézkedést nem igényelt.

Erősáramú berendezések felülvizsg61ata

1

Javit,sok és h1ányossáeok pótlása megtortént.

Szelektív gy0Jt6edény leltári•

-

Intézkedést nem igényelt.

Tüzolto keszulékek, tllzoltó v1Zfo.-rasok, tü„átló a1tók és

TUSZI

~

Skarlátos gyermek ügyében k1v1Zsgálást végeztek

Intézkedést nem igényelt.

irányfények ellen6rzése

MA· WEKft

Túz1elz6 berendezés ellen6rzése, karbantartása

Energotrade Kit

Léckezel6 berendezés

-

Intézkedést nem igényelt.

>

Cl

Kertvárosi Csicserg6

Tagmt~zm~ny

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi
tanácsadó

Bóbita Tagintézmény

Tavédelm1 hatósági átfogó ellen6rzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

~telek tárolása, adagszám, HCCP el6írás betartása

és

Pitypang

Földmavelődésügyi

F6osztály

-

Udvari játékeszkozok ellen6rzése negyedévente

Sz·Sz- B-M Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kormányhivatal tlelmiszerlánc-biztonsági

Intézkedést nem igényelt.

Intézkedést nem igényelt.
Intézkedést nem igényelt.

1

konyhai dolgozó

-

Véd6nc5i szolgálat

Fe1tetvesség vizsgálat

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó

Mérlec hinta ellen6rzése

1

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó

Oltöz6k, csoport szobák fal burkolatainak ellenőrzése

1

Tagint~zm~ny

A konyhai fekete mosogat ó medencében a megfelel6
víz sZ1ntéjének jelölésének pótlása megtörtént.

mennyiségű

lntézked<!st nem igényelt.

Fogantyú Javítása meg1:örtént
A Gyermekek Háza Déli óvoda lntézményvezetójének és a
Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Osztály vezet6Jének és munkatársának levélben Jeleztük a
problémát.
A Gyermekek Háza Déli óvoda lntézményvezet61ének és a

Cseh Gáborné munkavédelmi ta nácsadó

Az óvoda udvar keritésének ellen6rzése

1

Nyiregyháza Polgármesteri Hivatal Vagyongazdá lkodáSI
Osztály vezet6j<!nek és munkatársának levélben Jeleztük a
problémát.

Külső

Költségvetési szerv
megn evez~se

szervek által lefolytat ott ellenőrzések az int ézményekben
2017. évben.

6. számú melléklet
a ....•../2018.(V. 31.) sz. határozathoz
Megállapítások

Clm e

Eflenc5rzc5 szerv megnevezése

Eflenc5rzés tárgya

Intézkedés
klemelt

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó
Pitypang Tagintézmény

Fogorvosi

Udvari játékeszközök felülvizsgálata. Munkavédelmi,
tűzvédelmi

csekél y

Folyamatban, a hibás játékok javitásig a gyermekek elől le

3

vannak zárva.

Éves szűrővizsgálat

sz űrővizsgálat

Nyírtávhc5

ellenörzés,oktatás

átlagos

Intézkedést nem igényelt.

A fűtésrendszer ellenéSrzése
Baleset

Munka és tOzvédelmi dokumentáció

2

megelőzése

Folyamatos megfigyelés, észrevétel jelentése.
Intézkedést nem igényelt.

Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Manóvár Tagintézmény

~lelmiszer- és Takarmánybiztonsági

„Teszt audit"

1

Pótlások, javítások.

~lelm1szerbiztonság - higiénia

1

Pótlások, javítások

hzaz2atósá2
Szaboks·Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal ~lelmiszerlánc-Biztonsági

és Földhivatali FéSosztálv
Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi

tanácsadó
Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmí
tanácsadó
Csehnó Bárdos Orsolya munkavédelmi
tanácsadó
TÜSZI KFT

ra

"C
0

Kómónysepróipari Kit

>
-0
:Qj

e

ra
N

' l'O

:I:

Tűzri adó

Intézkedést nem igényelt.

gyakoroltatása,2017. május 26.

TOzvédelmi és munkavédelmi oktatás

Intézkedést nem igényelt .

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, 2017.01.10.

Intézkedést nem igényelt.

2017.03.21. 2017.09.27.
felülvizsgálata Tüszi kft szakembere

Tűzoltó készülékek

Intézkedést nem igónyelt.

által 2017.04.19.
Egéstermék elvezetéSk ellenőrzése,tisztítása és

Intézkedést nem igényelt.

felülvizsdlata 2017.06.29.

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi

Játékeszközök ellenőrzése, 2017.03.22. 2017.06.20.

tanácsadó

2017.09.27.

Hungarochemicals

Konyhai mosószer adagoló csap felülvizsgálata

A problémát jelezték a vezető felé, a kombinált fajáték
1

1

-

javításához szülői segítséget kértek„az udvari munkás a
Játókeszközök alatt napra készen v ógzi a ta lajlazltást.

Butykatelep Telephely

.>I!.
Qj

1

Az időnkénti karbantartás,szükséges javítások elvégzése.

.>I!.

Qj

E
Q;
>
e>

Az intézkedési terv elkészítése és a felmerü lő hibák
Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal

~lelmiszer biztonsági és élelmiszer minőségi m1néSsítés :

2017.12.05.

-

8

kijavítása folyamatban.a hibák kiküszöbölése érdekében
felhívták a konyhában dolgozók figyelmét a szabályok
lehetőség szerinti

betartására.

Az óvodapedagógusok és dajkák figye lmének fe lhívása a
Vaskóné Gyarmati Mariann

Fejtetvesség ellenőrzése

1

-

rendszeres ell enőrzésre,higiéniás körülmények biztosítása
rendszeres fertéStlenítéssel,védéSnővel va ló gyakoribb
kapcsolatfelvétel és konzultálás ennek visszaszorítása
érdekében.

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi
tanácsadó
Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi
tanácsadó
Csehnó Bárdos Orsolya munkavédelmi

Rozsrétbokor Telephely

tanácsadó
TÜSZI KFT

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi
tanácsadó
Nemzeti ~lelmiszerlánc -biztonsági Hivatal

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

-

Játékeszköz ellenőrzés

-

-

Intézkedést nem igé n ye lt.

Játékeszköz ellenőrzés

-

-

Intézkedést nem igé n ye lt.

Tűzoltó készülék ellenőrzés+ javítás

-

-

Intézkedést nem igényelt.

-

Intézkedést nem igé n ye lt .

TOzriadó terv gyakorlása
Tálalókonyha

Intézkedést nem igényelt.

Intézkedést nem igényelt.

s

Külső

Költségvetési szerv
megnevezése

szervek által lefolytatott ellenőrzések az intézményekben
2017. évben.
Megállapítások

Címe

Ellenllnll Sierv megnevezése

Intézkedés

Ellenllrzés tárgya
kiemelt

Kassa utcai Telephely

Energo-Line Kit

Túzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi

.,,

6. számú melléklet
a ..... ../2018.(V. 31.) sz. határozathoz

KFT

Erösáramú berendezések felü lvizsgálata

átlagos

csekély

1.S m kábelcsatorna fölszerelése,lámpatartó+búra

1

cseréje,Vigyázz 400Vlll matrica k:ihelyezése(l db).

Intézkedést nem igényelt.

TOzoltó készülékek érvényessége, karbantartás

Mandabokor Telephely

-e
0

Nemzeti Élelmiszerlánc -biztonsági Hivatal

>

Melegítő

konyha ellen6rzése

A Hungast Vita 1kft vezetője ellenérzéseke t végez saj át

-

intézkedési terve ala pján.

'()
Tűzvédelmi

:a;

Szolgáltató és Kereskedelmi
KFT

.,,
..,,
0

N

HUNGAST VITÁL KFT Feczkó Józsefné

:e

Tüzoltó készülékek ellenőrzése, vizsgá lata
Melegít6 konyha

ellenőrzése,

egészségügyi könyvek

ellenőrzése

-

Intézkedést nem igén yelt.
A Hungast Vitai kft vezetője e ll enőrzéseket végez saját

-

intézkedési terve alapján.

~

QI

~

QI

E
Qj
>

Fels6sima Telephely

"'

Tagintézményei és Telephelyei

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény,
Tagintézmények és Telephelyek

.,,
0

>
'()
·.;::;
QI

Villanyóra állás ellenőrzése

TIGÁZ

Gázmérő óra ellenőrzése

NYÍR W Nonprofit Kft.

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény,

"C

NYÍR W Nonprofit Kft.

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény,
Togintümények és Telephelyek

Erősáramú

-

Intézkedést nem igényelt.

Intézkedést nem igényelt.

Intézkedést nem igényelt.

berendezések ellenőrzése

Nyír Távhő

Szivattyú ellenőrzés

-

Intézkedést nem ighiye 1t.

Nyír Távh ő

Kémény ellenőrzés

-

Intézkedést nem igényelt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Egyes adókötelezettségek ellenőrzése

TÜSZI KFT

Csehné Bárdos Orsolya Munka- és
Tüzvédelmi Tanácsadó

Tűzol tó

Intézkedést nem igél"'lyelt.

Intézkedést nem igé n yelt.

készülékek vizsgálata

A munka és tűzvédelmi előírások szabályainak

betartása, udvari játékeszközök

-

Intézkedést nem igé n yelt .

balesetveszélyességének ellenőrzése.

Élelmiszerbiztonsági- higiéniai ellenőrzés.

Margaréta Tagintézmény

Intézkedést nem igé r-t yelt .

Qj
~

~

QI

...

~

NÉBIH
~lelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

Nefelejcs Tagintézmény

minőségi

m1nc5sítés

Kézfertőtlenítőszer

biztosítása .

•QI

-e
e:
:::s

...

Tündérkert Keleti Óvoda Székhefyintézmény,
Tagintézmények és Telephelyek

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

lige ti Tagintézmény

Szá zszo rszép Tagintézmény

Egészségügyi alkalmassági köte lezettség meglétének

Oktatá si Hivata l

Intézkedést nem igé n ye lt .

ellenőrzése

-

Intézkedést nem igényelt .

eljárás

-

Intézkedést nem igó nyelt.

Minősítési eljárás

-

Intézkedést nem igé n yelt.

Minősítési

Kikelet Tagintézmény

biztosítása, a2 ételhómérséklet

folyamatos mérése, a kiszállított éte 1dokumentációjának

3

vizsga, minősítés

Minősítési

6

KOls6 szervek által lefolytatott ellen6rzések az intézményekben
2017. évben.

6. szómú mel/ékkt
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Megállapítilsok

Költségvetési szerv

Címe

megnevezése

Ellenc5rzc5 szerv megnevezése

Ellenllrzés U rgya

lntézkedes

Búzosz•m Nyugati Óvoda Székh•/yinttzmtny
Benczúr téri Tagin tézmény

Tűzoltó

TUSZI KFT

készülékek vizsgálata

kiemelt

átlagos

csekély

-

1

Hibás alkatrtsz cseréje megtörtént.

-

-

Intézkedést nem igényelt.

-

Intézkedést nem igényelt.

Játékeszkozök operatív ellenc5rzése

-

Intézkedést nem igényelt.

Munkavédelmi és tűzvédel mi elc5írások betartása

-

Intézkedést nem igényelt.

Gyermekkert Tagintézmény

Búzasz•m Nyugati Óvoda Székh•/yintézmény

Munkavédelmi és tűzvédelmi elc51rások betartása

Benczúr té,; Tagintézmény

"'0

'lJ

Meghibásodott udvari játékeszkozok

Csehné Bárdos Orsolya Munka· és

>

Vórosmajori Tagintézmény

'()

-

Intézkedést nem igényelt.

Munkavédelmi és tűzvédelmi elc5írások betartása

-

Intézkedést nem 111ényelt.

Tűzoltó készülékek ellenc5rzése

TOzvédelm1 Tanácsadó

Tűzriadó

"'::>
"°

Meghibásodott udvari játékeszközök

z>

Cll

Városmajori Tagmttzmtny

kiszűrése

negyedévente.

Játékeszközok ellenőrzése 2017. 03; 06;09;11 hó

Gyrrmekkert Tagintézmény
Buzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény

Intézkedést nem igényelt.

Játékeszközok biztonságának operatív ellenőrzése

Aronyköru Tagintézmény

CD

Intézkedést nem igén yelt.

gyakorlat

Intézkedést nem igén yelt.

Munkavédelmi- és tűzvédelmi előírások betartása. A
tűzoltó készülékek készenléti helye

Aranykörte Tagmtézmény

...
..."'"'
·::>

Intézkedést nem igényelt.

Az intézmény tűzriadó tervének 1yakoroltatása

·;::;

E

Intézkedést nem igényelt.

koszűrése

Tűzvédelmi jogszabályokban

Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Búzaszem Nyugati Óvoda Sztkhelyintézmtny

lntezkedést nem igényelt.

1

-

1

A Munkavédelmi- •s Túzv~elm1 tanácsadó által

batesetvesz•tvess6 vátt udvan jádkeszközOk

k1Jav1tán

mqtbrtént.
A karbantartó csiszolással mecszúntette a szálkás felü letet.

foglalt rendelkezések

Intézkedést nem igényelt.

betartása
Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés

-

Intézkedést nem igényelt.

~rintésvedelem1 szabványossági felülVIZS&álat

-

Intézkedést nem igényelt.

~r1ntésvédelm1 vizsgálat

1

2 db neon cseré1e megt ortént.

A felvonó műszaki állapota - a biztonságos múkódés

-

NyírWKFT

Benczúr téri Togmttzmtny

Aranykörte Tagmttzmtny

~Ml· TÜV • SÜD

Gytrmekkert Taginttzmtny

N~BIH

Gyermekkert Taginttzmtny

Területi Véd6nc51 Szolgálat

ellenőrzése.

Konyha ellenőrzése 2017. 06. hó
Feitetvesség
Külsll ellenllrzés nem volt

Jós• András Múzeum
Nyíregyhbl Cantemus Kórus
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

ellenőrzése

2017.05;09.hó

3

-

-

Intézkedést nem igényelt.
Írásbeli tájékoztatá s kúld,s• a kozpon ti óvodának, Illetve a

fenntartónak.

Intézkedést nem igén yelt.

Belső szervezeti

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

egységek vezetői
2017. évben

7. számú melll

ellenőrzései

a ......./2018.(V 31) u hatórozot

Az ellenőrzés megállapftásalnak hasznosulása érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett
vezet61 ellenőrzések

Történt-e felelősségre
vonás (Igen/nem)

Ellenőrzés megállapftásal

Intézkedések

Javaslatok

Vezetői ellen6rzés nem volt

Ad6osztály

használata,

elszámolása,

Nem azonosított kockázatot

Mobil
telefonok
koltségcsokkentés

Hivatalos irat 1döben nem kerül postázásra

Postai kuldemények átvétele, átadása a
betartása

Az engedélyezett keretet meghaladó költség
A dolgozók figyelmét felhivni, hogy az Szükség esetén
elszámolása
minden
hónapot
követóen
engedélyezett keretet ne lépjék túl.
szolgáltatás korlátozása.
megtörténik, a befizetések teljesülnek.
bejOVŐ

A

Ellátási Osztály
Nem azonosított kockázatot

Nem azonosított kockázatot

Nem azonosított kockáza tot

határidők

A beJOvő es kimenő postai kuldemények
A dolgozók figyelmét felhívni a
nyilvántartása folyamatos, az átvétel és
betartására.
továbbítás határidóben tortén1k.

határidő

határidőben

nem

kuldeményeket
az
A
kimenő

továbbítani

osztályokra.
időben
kuldemények
érkezzenek a postazóba.
elvégzett
az
A dolgozók a munkakori lerrasban leírtak szerint Feladatellátást folyamatosan frgyeln1, Beszamoltatás
Munkarend betartása, minél hatékonyabb legyen a
teljesítik
munka1dejuket.
A
munka1dö egyéni
munkavegzés
rntenzrtását feladatokról,
teljesítmény
munkavégzés
kihasználtsága változó
V1Z Sgálnt.
ellenőrzése.
A jelzett hibák elháritása folyamatosan tortén1k
A kisebb hibák gyors elhárításához Anyagigény felmérés, szükséges
Karbantartás, hibák gyors kiküszöbölése
a
szuksé11es
anyagok
beszerzésének
szükséges alkatrészek brztosítása.
anyagok folyamatos beszerzése.
fuggvényében.

Irodaszer beszerzés, eseti beszerzések megszüntetése

Jogszabálysértés (eljárásjogi); építésugy1 hatósági
engedelyezésr (építésr, osszevont,
használatbavételi, fennmara dás, bontási, OT~K-tól
eltérési, hosszabbítási) eljárások során az eljárási eljárásjogi
Jogszabálysértések
jogszabályok (például: határidők, társhatóság1
k1admányozáskor, 1rattározáskor
bevonások, intézkedési kötelmek, stb.)
betartásával kapcsolatos, múködésr és szakmai
feladat ellátási kockázat

A negyedéves 1gényléseken
elóforduló igények történnek.

Az

vizsgálata

túl

gyakran

Csak

a

negyedéves

igények alapján Az

eljárási

jogszabályokban rogzített rövid
fejlesztése
rendszer
nehéz betartani egy-egy eljárásr Informatikai
cselekményre vonatkozóan, még akkor Is, ha támogassa az ügyrntéző1 munkát, s a
teljes ugyrntézésre nyitva álló határid6 vezetői kontroll tevékenységet.
betartásra 1s kerul.
határidőket

nem

nem

igénylők

figyelmét fe lhívni,
beszerzés csak a KEF
rendszeren keresztul történhet.

nem

Folyamatban lévő rnformatika1,
elektronikus
ugy1ntézési
folyamatok támogatása, aktív
részvétel a fejlesztésukben.

Igen, vezetői szóbeli
figyelmeztetés az
eljáró ügyintéző felé.

történjen beszerzés, megszuntetni az hogy

eseti megrendeléseket.

nem

Jogszabálysértés (anyagi jogi); építésügyi hatósági
engedelyezes1 (ep1tesr, osszevont,
használatbavételi, fen nmaradás, bontási, OT~K-tól
eltéres1 , hosszabbítási) eljá rá sok során az anyagi

Hatósági Főosztály
tpitésügyl Osztály

jogszabálysértések
anyagi
jogi
jogszabályok (például: településrendezési
kladmányozáskor, rrattározáskor
megfelelőségi vrzsgálat, országos előírásoknak
való megfelelőség vrzsgálat, stb.) betartásával
kapcsolatos, környezeti és szakmai feladat ellátási
kockázat

Jogtalan

előny elfogadása;

vrzsgál ata Az anyagi Jogszabályok az eljarása1nk során Kózponti
elektronikus
fejlesztése.
érvényesulnek.

feladat ellá tás során

korrupciós magatartási és működési, szakmai

jogtalan előny elfoaadásának figyelemmel kísérés e

Nem tapasztaltam ilyen jelenséget.

feladat ellátási kockázat

baleset; feladat ellátás során baleseti magatartásr
balesetmegelcSzés
és mükodés1, szakmai feladat ellátási kockázat

Kozpont1
rendszerek

elektronikus

az

Nem.

Négy szem elve alapján az
ügyintéz6k
párosával
helyszínelnek,
hatósági
Négy szem elvének brztosítása. Átlá tható
ellenőriznek,
s
ügyféllel
ugyrntézés brz tosítása. Vezetői kontroll
tárgyalnak. Oktatás a korrupció
és oktatás.
megelőzése
érdekében,
a
való
Jogkóvetkezményekre
figyelem felhivásával.

Nem.

Munkavédelmi
Nem volt ilyen szerencsére.

rendszerek

betartatása,
biztosítá sa .

előírások

ugy1ntézők

betartása és

m unkavédelmi

eszkozok

oktatása

felé.

Munkatársak
oktatásának
kontrollálása,
eszkozok

munkavédelmi
el6írása
és
munkavédelmi

biztosítása

koltségekbe
betervezésével .

hivatali

való

Nem.

Belső srervezetl e gységek vezetői ellenőnésel
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Szervezeti egység
megnevezése

Hatósági FcSosrtály
t p ítésOgyi Osztály

Iratke zelés; iratkezelés (téves, szabálytalan
érkeztetés, Iktatás; orat eltOnés; hibás borító
kitöltés; hibás irattározás; kései előzményezés)
során infrastruktúrális külső, illetve mükódést és
üzemeltetést belső kockázat

Nem kerülnek betartásra a kötelezettségvállalási
szabályzatban leírtak

Az ugyintézó nem a JO&Osultnak utal1a át az
összeget.

A penztáros többet/kevesebbet fizet k1 az
utalványozott óssz~nél
Gazdasági Osztály

Kockát at csökkentése érdekébe n végzett

Azonosított kockázat

Ellenőrzés

vezetői ellenőrzések

Az ellenőrzés megállapftásalnak hasznosulása érdekébe n te tt
javaslatok

Az

elektronikus

és

papír alakú

vonás (Igen/nem)

ügyiratok

Igen, vezetc51 szóbeli

1rattározáskor

trvényesitéskor a kötelez•ttségvállalás
betartásának ellenőrzése

Az érvényesítés alkalmával a számvitelt cs_opo~,trvényesiten1
csak
a
szabályos
.
szabálya1jmunkatársa1 ellenőrizték a kótelezettsegvallalas alátámasztó
dokumentumok,! Intézkedés nem tort•nt.
szabályainak betartását, a hiányosságokat, bizonylatok alapján lehet
osetleges hibákat iavították

nem

A
rogzített
tételek
feladata
.
.
.
ellenórtésének
megtorténik a rogzített teteleklCsak megfelelően dokumentalt utalasokl
érintett
teljesíthetc5ek
bekekr(lit. k az
ellenőrzése, melyet dokumentálnak is.
munkaköri
mun atarsa
leírásába
Pénztárak pénzkészletének ellenórtése pénztárrovancs!A
pénztárrovancs során •ltérést
nem, Javaslat nem készult
Intézkedés nem tortént.
keretében
tapasztaltunk

Elkülönített bankszámla meglétének
kísérése, utalás ellenőrzése

figyelemmellUtalások

előtt

Mind•n megrendelőt pénzugy1 •llen1egyzéssel
kell ellátni, ha a kotelezettségvállalásnak a llavaslat nem készült
megrendelő a dokumentuma

Nem kerulnek betartásra a kótelezettségvállalást
szabályzatban leírtak

Megrendelők

Adatszolgáltatást kotelezettség késedelme vagy
elmulasztása

A általános kozzétételt ltsta Gazdasági Osztályt énnt61 Negyedévento felul kell vtzsgáln1 a kozzétett
•
1Javaslat nem keszult
feladatainak teljesítése
adatokat

A
Belsó-, kulső adatszolgáltatások késedelmes
teliesítése

1Történt-i! felel6ssé1re

Intézkedések

. .
.
..
. .. felhívás az. eljáró
.
egységét nehéz btztositant. A lezárt. ugyek A hivatal iratkezelési szabályzatát
ugyrend1 ugymtézc5 fele ~z irat~k
k1admanyozilskor,jnehezen irattározhatóak. Papírment~sseg nem aktualtzálni kell a megnovekedett lratkezelest . es
valósul meg az .elektronikus úgy1ntézes mellett. adatvesztést kockázat moatt.
szabályzat modosítása
(elektr~nikus es paptr
A korábbi paptr alapú iratok az elektronikus
alapu) szakszerO
ugyekhez nehezen szerelhetőek.
kezelésere.

ellenórtése

iratkezelés

I

megállapítása!

pénzugy1ellenjegyzése

támogatások

pénzugy1

ellenjegyzésekor A

támogatások

pénzugyi

nem

n•m

Intézkedés nem tortént.

nem

A kózzététellel kapcsolatos
feladatok bekerult az érintett
munkatársak
munkaköri
leírásába

nem

Intézkedés nem tortént

nem

bel ső
továbbkepzések,
ért•kezletek tartása

nem

kiadmányozás elc5tt az eljárások
átt•kintése

nem

•llenjegyzéskor

meggyőződés arról, hogy a támogatást szerz6désben meggyőzödtunk arról, hogy a támogatást
meghatározott felhasználást ,
meghatározott felhasználást, beszámolást határidők szerződésben

kellően biztosítják-e az önkormányzati pénzeszköz beszámolási hatándók kellően btztositJák-e azllavaslat nem volt

megfeleló felhasználását és a koltségvetést beszámoló önkormányzati
pénzeszkóz
megfel•l6
elkészítéséig szükséges információkat.
felhasználását és a koltségvetési beszámoló
elkészítéséig szükséges információkat.

Hatósági Főosztály
Igazgatási Osztály

El1árási szabályok, iogszabályok nem kellő
korültek1ntéssel történő alkalmazása.

előzetes

Eljárási szabályok, iogszabályok nem kellő
korultek1ntéssel tortén6 alkalmazása.

a jogszabályok betartásának
eljárásokba

vizsgálat a jogszabályok ismeretéról
ellenőrzése

IA munkatársak magatartása, az ügy mennytsége,
továbbá a mOködés1 környezet és környezet1leljá rást határidők nyomon követése
korülmények befolyásolják.
Nem azonosított kockázatot

az ugymtéz6i leterheltség

vizsgálata

A Jogszabályok változását az érintett
figyelemmel kísérték
az egyeslA jogszabályok változását az érintett
az egyes el1árásokba beépítették

ugy1ntézők

ügyintézők!

.
a ktsebb mulasztasokat orvosolni kell

Az el1árást határidők változását az énntett k bb
. k
· k 11
1a tse
mu1asztaso at orvoso1ni e
ügyintéz6k az egyes eljárásokba beépítették

kiadmányozás
áttekintése

az Oszt~lyon létszám hiány van a megváltozottllétszámbc5vítés
l1011sza balv1 kornvezet miatt

munkáltato 1ránvába

javaslat

előtt

az eljárások

megfogalmazása

a

nem

nem
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Bels6 szervezeti egységek vezet6i ellen6rzésel
2017. évben
Szervezeti egység
megnevezése

Kockázat csökkentése érdekében végzett
vezet61 ellen6nések

Azonosított kockázat

A

Nem születnek meg
dontések.

határidőben

Közgyűlés

elókészítésével

és

a

a ..• .../2018 (V 31 .) sz hot6rozotho

I

Ellen6rzés megállapitásal

1Történt-e felel6sségre

Az ellen6rzés megállapitásalnak hannosulása érdekében tett

'

Javaslatok

vonás (Igen/nem)

Intézkedések

döntések

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának
folyamatos vezetői ellenőrzése a jegyzői kabinetet
a kozgyOlésilérontő feladatok tekintetében. Ez az ellenőrzés
rendszeres, heti, vagy szükség szerinti gyakoriságú
munkamegbeszélés, a feladatok egyeztetése az
érintett
dolgozókkal,
valamint
a
feladatok

A közgyűlési előteriesztéseket az érintett
dolgozók határidőben, a jogszabályoknak
megfelelően elkészítették. Az egyeztetések
lefolytatása
(pl.
tisztségviselőkkel, külső
szervekkel) időnként nehézkes. hosszú időt vesz
igénybe.

ő

.

h

• dőb

• ő A
szukséges
egyeztetések
érdekében
feljegyzések
készítése,
amellyel
Időben
felhívjuk
a
figyelmet
a
kell problémára,
és
megoldási
javaslatokat is teszunk.

nem

A
nemzetiségi
referens
rendszeresen
egyezteti
a
d . .
.
gaz asag1
oszta1y
ő .
é
csoportvezet ieve1. a p nz~gy1
el6terjesztéseket, es a dontesek
végrehajtását.

nem

~k .el rt~rjes_z~s:~b atari en t~rtekn
e es:I te~e er e .e e~ az e~~::t~tese el
"'. ~ etekes tosztsegvoseő e' vagy
kuls
. szervekkel
kezdemenyezno.

id ben

végrehajtásának ellenőrzése.
Jegyz61 Kabinet
A

.. .
. .
.
. .
Szorosabb
egyuttmOkodés
a
torvenyesJA nemzetosegek jogairól szóló torveny e16orasall 1 á
.
d . .
Po g rmesteri
H1vata 1
Gaz asag1
.
.
.
.
ellatásának szerint az onkormányzat1 feladatok megfelelően
• á
..
k • .
végrehajtásra kerülnek.
Oszta1Y va 1. a penzugy1 vonat ozasu
előterjesztesek vonatkozásában

Nem azonosított kockázatot

nemzetiségi
önkormányzatok
működésével
osszefugg6 feladatok
folyamatos ellen6rzése.

Határidő

A jegyz61 kabinet ugyintézőinek munkakori leírásábanlA feladatok ellátása megfelelően, jogszerűen,
.
figyelem a határidókl Fokozottabb odafigyelés
feltüntetett feladatai ellátásának folyamatos vezetői kellő szakértelemmel történik,határidő túllépésJMeg ~a.gyobb
ügyintézési határidőkre.
ellenórzese.
csak nagyon ritkán fordul elő.
betartasara.

túllépés a feladatellátás során

az

nem

A felugyelók munkájának
(Jogszabályi megfelelés)
A felugyelók munkájának
(ruházat, felszerelés)

helyszíni

ellenőrzéselA

ké
szu1t

lntézkedes nem tortént.

nem

helyszíni

ellenórzéselA felugyelők egyenruházata, felszerelése "!Javaslat nem készult
szolgálati szabályzatnak m.!i_felelő volt

Intézkedés nem tortént.

nem

A felugyeló a helyszínen pénzért vagy más
IA felugyel6k munkájának
juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe, (korrupció elkerülése)
Jogosulatlan elónyhoz Juttat másokat.

helyszíni

ellenőrzései A közterület-felügyelők nem

Intézkedés nem tortént.

nem

Nem azonositott kockazatot
Nem azonosított kockázatot

felugyelók

munkájukat

megfelelően végezték

jogszabályoknak!

Javas1at nem

Javaslat nem készult

megvesztegethetők.

A rovancskor meghatározásra
Nem azonosított kockázatot

Egyenruházat, felszerelési
ellenórzése (rovancs)

tárgyak

évi

lh
T d
h.
.
lkerultek
kétszeri! Egyenruhá1k és felszerelési tárgyaik a szolgálatol
szabályzatban elö1rt mennyiségben meg van
Az e aszna 0 ott egyenru azat csereie cserélendő

a

kotelez6en
egyenruházati

nem

darabok.
A felügyelői munka folyamatosságának

A felügyelők munkájának helyszíni ellenőrzése (a,Valamennyi ellenőrzéskor a
korzetenként1 szolgálati tervben meghatározott, vezénylésben
meghatározott
vezénylés szerinti körzetben dolgozik-e a felügyeló)
teljesítettek szolgálatot

felüeyelők

a
korzetben !Javaslat nem készult

Intézkedés nem tortént.

nem

Az Intézkedést foga natosító közterület-felügyelő a
KÖZREND programhoz tartozó TABLET-en rossz
A fehlgyelők mozgásának, intézkedéseinek kovetéselAz ellen6rzott felugyelók a beosztás szennt1
adatbevitelből adódóan az i ntézkedése során az
GPS alapú megfigyeléssel a KÖZREND rendszerben körzetben dolgoztak. Intézkedéseik joeszerüekl
k.
1
1
(heti egy·két nap véletlenszerűen kiválasztott voltak. Néhány esetben rossz adatbevitel miatt Javas at nem eszu t
elkovetett szabálysértés, szabályszegés m iatt
nem a megfelelő eljárás megindítását
felügyelőkre)
az intézkedés megszuntetve.
kezdeményezi

Intézkedés nem tortént.

nem

Nem azonosított kockázatot

A felugyelők munkára való alkalmasságuk ellenőrzésel2017-ben hat alkalommal volt szondázás, ittas
ké
1Javas1at nem szu11
dolgozó nem volt.
(alkoholszondázás legalább negyed évente)

Intézkedés nem tortént.

nem

Adminisztrációs hiba, jármO tiltott igénybevétel
miatt szolgálat ellátás veszélyeztetése

Gépjárművek menetleveleinek az ellen6rzése

A menetlevelek ~ezet~se megfelel<'!, engedély !Javaslat nem készult
nélkulo 60 km-es tullépes nem volt.

Intézkedés nem történt.

nem

Kö zter ület -Felügyelet akadályozása, illetve a szolgálati beosztás

1

átszervezése
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Bels6 szervezeti egységek vezet61 ellen6rzésel
2017. évben
Szervezeti egység
megnevezése
A

tarshatóságok számára
szükséges Információk hiánya

Közterület-Felügyelet

a

Körzetgondnokok nem utasításnak

megfelelően

Korzetgondnokok
látják el feladatukat, a korzet&ondnokot feladat
helyszinen
ellátás közben baleset éri.

A szakmai feladatellátá s során
pénzügyi

j avaslato k

határidő

j<>&kor

túllépés,

gyakorlás,

JOl!OSulatlan tám<>&atás

megfelelő,

naplókat rendszeresen

vezetik, rendszeres volt a főJegyiő1 ellenérzés is.

ellen6rzése
Ugy1ratok ellenőrzése,
mintavételezéssel

központi iratán 1elenként, Néhány esetben
kitöltése

munká1ának

Helyi
onszerveződő
közösségek
kapcsolatos feladatok ellátása

ellenőrzése

Történt-e felel6sségre
vonás (Igen/nem)

Ellen6 rzés megállapftásal

felderítéshez Az ügyeleti központban dolgozók munkavégzésének az Munkavégzés

Rossz Irattári Jel alkalmazá sa, téves adatfelvezetés

)Ol!osulatlan

Az ellen6rzés m egállapftásalnak hasznosulasa érdekében tett

Kockiizat csökkentése érdekében végzett
vezet 61ellen6rzések

Azonosított kockh at

hiányos

az

Intézkedések

Intézkedés nem tortént.

Javaslat nem készült

nem

ugyiratborító Az ügyiratok aláírásakor tobb figyelmet a
Gyakoribb ellenőrzés
részletekre

A
körzetgondnokok
munkájukat
a
a feladatszabásban
meghatarozottak
szerint Javaslat nem készult
végezték

nem

Intézkedés nem tortént.

nem

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a
A pályázatok érkeztetése, 1ktatasa, h1ánypótlaso pontos és hatékony munkavégzés, A feladatban résztvevő kollégák
a szóbeli tájékoztatá sa munkájuk
támogatásával feladatok, valamint a pályázatok összesítése, hiszen az Önkormányzatunknak
előterjesztésre
torténő
elókészítése megítélését a helyi onszervez6dő Onkormányzatunk megítélésben
szabályszerúen történt

nem

közösségek által ezen feladat elvégzése játszott fontos szerepér61.
nagyban befolyásol1a.

Kulturális Osztály
engedélyeztetések
Késedelmes
el6ter1esztés,
felulvozsgálatának
elmaradása,
pénzugyi
ellenjegyzés elmaradása, keretösszeg túllépés,
célkozonseg téves tájékoztatása.

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a
pontos és hatékony munkavégzés1
a
A rendezvények előkészítése ós lebonyolítása hiszen az Onkormányzatunknak
meg1téléset a lakosság által a kulturális
szabályszerúen és hatékonyan tortént.
rendezvények
minősége
nagyban
befolyásolja.

Rendezvények lebonyohtása

A vezet61
köteles hogy a

ellenőrzés

A feladatban

résztvevő

kollégák

szóbeli tajékoztatasa munkáJuk
Onkormányz•tunk megítélésben

során megállapítast nyert,

határidőre
beérkeztek.a Az eddigi 11Vakorlatnak megfelelően, Az adott feladatokban részt
tervtanácsi meghívó,Jegyz6konyv határidőn határidők betartása továbbra os kiemelt vevő felelős kollegákkal tortént
egyeztetés
és
szakmai fontosságú, kellő szakmai felkészültség szóbeli
Tervtanács
ügymenetének,határidők belül
elkészült.
A
alapján
az
ellenőrzés
,eljárásrend be nem tartasa,tervdokumentációk betartásanak,tervtanácso
1egyz6konyveknek, állásfoglalása
kerultek
kiadásra érdekében torténő áttekintés a tervek tájékoztatás
eredményéről.
telepuléskép1 vélemények.
megfelelő szontú megosmerése miatt.
hiányossága,túlzott szub1ektiv1tás
településképi vélemény kiadásának ellenőrzése

rpítészetl·mOszakl

Tervtanácsi

vélemény rprtészetl-f110szakl Tervtanácsl vélemény

tervek

köteles ügyek ellen6rzése:
ügyek ellen6rzése:
határidők be nem tartása, tervtanácsi ügymenet Az
eljárás

Főépítészi

nem

Játszott fontos szerepéről.

nem

Osztály

Rendezési t erv vonatkozásában:
helyi rendelet átdolgozásának elmaradása
Jogszabályváltozás
tartása

Po lgármester! Kabinet

esetén,határodők

felsőbb

be

nem

Rendezési terv vonatkozásában:
A helyi építéso szabályzat módosításának
felülvoz sgálata.

ellenőrzése,

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy a felsőbb jogszabályban meghatározott )<>&szabályváltozások
módon és sorrendben történt a helyi építési nyomonkovetése.
szabályzat módosításának menete.

Az
folyamatosan

adott feladatokban

részt

vevő felelős kollegákkal történt

szóbeli
egyeztetés
es
tájékoztatás
az
ellenőrzés

nem

eredményeről.

A kabinetvezető helyettese a kabinet dolgozóival folytatott személyes beszélgetések, konzultációk, illetve munkaértekezletek keretében ellenórzo a kabinet dolgozóinak munkáJát. Rendszeres
munkacsoport ülés tartására, mindig az adott beruházás, fejlesztés, pályázat, sportesemény/támogatási és pályázatí eljárás kapcsán kerül sor. Ezekról emlékeztetők készülnek. A kab1netvezetőhelyettes
számára ezek a megbeszélések reálos képet adnak a folyamatban lév6 ugyek állásáról, ahol szükséges, további intézkedéseket javasol, határod6ket szab meg.

7 szómu mtflékltt
o „ „ . /201B{V 31.) u . ho16ro101ho1

Bels6 szervezeti egységek vezetői e llenőrzése!
2017. évben
Szervezeti ~I
megnevezése

Azonosított kockázat

Kockázat csökkentése érdekében végzett

Települési támogatásként nyújtott
ápolási díj és k1egészít6 ápolási
elbírálásának jogszerűsége

ellátásra

való

jogosultság

Szodálls és
Köznevelés! Osztály

Telepulési
támogatásként
gyógyszertámogatás
kérelmek
jogszerűsége

'

jTörtént-e felelősségre

Intézkedések

vonás (lcen/nem)

elbírálása

jogszerOen tortént. Az ápolt gondozási
szükségletének
vizsgálata
az
ügyintézési
határidőben való döntést néhány . e~etben
méltányosságil"súrolta". A kollégák a határid6 csuszasán~k
díj kérelmek megakadályozása miatt tobb alkalommal saja t
gépjárművel (kóltségük megtérítése nélkül),
kerékpárral oldották meg a helyszínre k1Szállást,
ez id6igényesebb volt,mint a sofőrrel torténő
helyszínre menetel, amely a többi ügyirat
feldolgozásától vonta el az időt.

Jogszabály-változás eredményeként az eljárási
cs elekmények a korábbi évekhez v1Szonyltva
nagymértékben megváltoztak. Ez mind az
orvosok, gyógyszertárak és az ugyintézők
vonatkozásában
okozott
némi
t rdem1döntéshozatalra határidőben nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
számviteli/pénzügyi kockázat.

Az ellen6rzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett
javaslatok

Az

trdemi döntéshozatalra határidóben nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
számv1teli/pénzügy1 kockázat.

I

Ellen6nh megállapításai

vezetői ellenőrzések

A méltányossági ápoláSI dljra való
JO&Osultság felülvizsgálatakor _ előzetes
egyeztetés alapján
a helyszlni
vizsgálatra tortén6 kijutás elősegítése logisztikai ismeret hlján _szükséges ezen
idószakban
többször
a
hivatali
gépjárművek (sofőrrel) rendelkezésre
bocsátása.

A felülvizsgálati időszakban az
Ellátási Osztállyal megtortént az
egyeztetés, melynek eredménye
az lett, hogy heti tobb
alkalommal is rendelkezésünkre
bocsátották
a
hivatali
gépjárműveket (kulcsosat és
sofőrrel egyaránt).

nem

A Jogszabály-módosítást megelc5zően az Az
orvosokkal, !
érintett szervekkel és személyekkel gyógyszertárakkal folyamatosan !'
(orvosok, gyógyszertárak) folyamatosan egyeztettunk
(telefonon,
egyeztettünk annak érdekében, hogy az személyesen, elektronikusan) a
felmerülő'
ügyfél ne szenvedjen hátrányt a kezdetekben

nyújtottlelbizonytalanodást.
A
támogatásra
való
elbírálásának JOBOSultságok elbírálása határidc5ben és a
tortént.
A
jogszabályoknak
megfelelóen
lmegállapitott gyógyszertámogatás felhasználása

gyógyszerkoltség beszerzése miatt. A
hatósági munkát végz6 ügyintézők
számára
osztály-,
illetve
csoportértekezleten
beszéltünk
a
korlátozva van egy adott helyre és ldóre, ha év változásokról, a felbukkanó problémák
közben módosult az ugyfél jövedelme vagy megoldási lehetóségeiről. Az év közbeni
gyógyszerkoltsége
a
felhasznált
keret gyógyszerkoltség-változásra vonatkozó
módosíthatóvá vált.
jogi rendelkezést a helyi rendeletbe
beépltettuk.

1

1
1

problémák
megoldása'
érdekében. Az
ügyfeleknek!
nyugdíjas
szervezeteken'
keresztul, a járási hivatalnak
szakmai egyeztetc5 fórumon
tartottunk
a
nyíregyházi
Onkormányzatnál
szociális
segélyezésben
bekövetkez6
változásokról előadást.

nem

A koztemetések koltsége nagyon magas,
.
200.000.-Ft-ot
tóbb
esetben
is A K~rház 8 napon belül igyekszik i
meghaladia. A költségnövekedés oka Hatoságomat
értesítem
a
legfóképpen a halott hűtéSI díj kozte'."et~s iránti intézkedés
emeléséből következik. A kórház és az megteteleröl
A
Szabolcs-

trdeml döntéshozatalra határidőben nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
számviteli/pénzügyi kockázat.

A köztemetések vonatkozásában a
egyontetOlnapon belül megtörtént. A nem
Koztemetés koltségének szabályszerO és
lakóhellyel
elhunytak
megállapítása
megtérítésre vonatkozó igényt egy
belul meghoztuk.

rendelkező

temetés 21
nyíregyházi
esetében a
határozaton

követően Szatmár-Bereg
Kor~anyh1vatal

Anyakonyv adm1n1Sztrát1óját
kerul fel az
a koztemetésre
vonatkozó
kérelem,
amelynek
eredménye, ho11y addig tobb nap IS
eltelik, s addig intézkedés a szociális
ügyintéző részéről nem történik (nem

ugyintézőhoz

Megyei
Kormanyablak

elsődleges

Osztalya
prioritásúnak
vem
a
koztemetések ugyében kért
adatszolgáltatási kérelmunket.

történhet), melynek révén a koztemetés Terv:
kórházzal
külon
SOOO.-Ft-tal együttműkodési megállapodás
költsége
naponként
emelkedik. A kérelem birtokában kell megkötése a köztemetések
még hozzátartozót felkutatnunk, amely tárgyában felszámolt halott
szintén időigényes.
hűtési díj vona tkozásában.

nem

Bels6 szervezeti egységek vezetői ellen6rzésel
2017. évben
Szervezeti ecvséc
megnevezése

Azonosított kocUzat

Kockázot csökkentése érdekében végzett
vezet 61 ellen6rzések

7. sz6mú mell,kfet

a . ...../ 2018.(V 31 .) sz hotorozothoz

I

Ellen6rzés megállapltásal

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett
'

javaslatok

1Történt-e felelllssécre

Intézkedések

vonás (Igen/nem)

JogszabályszerOen torténtek a döntéshozatalok.
Esetleges számelirások voltak, melyek az aláírás
következményeként végzett ellenőrzés során
azonnal javításra kerültek. Az Integrál Portál T~b~ esetbe~ kell környeze~nulmányt
Alapú Lekérdező Rendszer háztartástagokra való kemteni a tamogatás elbiralasa során'.
szOrésenek használata (azóta kozpont1lag hmlvel a becsatolt d)Ovedelem és vagyolóno
.

.

,

elyzet nem min en esetben a va s

letiltasra került a szoclahs igazgatasban é
á rtá
ó
• •
.
k pet tukro21. Az IPL h zta stagra val
.
dolgozoknal) soran tobb kerelmező esetében
é é
. A
kollégak
azokban
az
letiltása
miatt
UJ ügyekben, ahol a bevallott
került sor hiánypótlás kibocsátására, mert szúr s nek
.

~rdemi döntéshozatalra határidőben nem kerül

sor. Feladatellátással kapcsolatos
számviteli/pénzügyi kockázat.

. .

.

haztartasaban a kerelemben beadottakkal
nyújtott
helyilellentétben többen éltek. Emiatt az ügyintézési
Települési
támogatásként
•
.
.
.
.
lakasfenntartast támogatasra való fogosultságok hatarod6 kitolódott. Tobb ugyben IS készult
elbírálásának jogszabályszerü meghozatala
környezettanulmány a háztartásban élők
..
.
.
. •
é •
szamanak
s e1etkoru 1menyemek valosagnak
megfelelő t1Sztázása céljából. Emiatt tóbb ügyfél
a kérelmet visszavonta, illetve a megállapított
tényekkel
szembesülve
csatolták
a
hozzátartozóik

iovedelmét
•

.

rendszerként bevezetésre kerult a Vizuál

ő
á jovedelem Jóval alacsonyabb,
Regiszter, amelyb l le t_
udjuk ~zOrni saJ t mint a kiadás, helyszínen
hatáskorben a
Nyiregyhazán egy
•
•
•
•
.
győződnek
meg a csalad
6
lakcimen (el . haztartaéstag~~t.
A) életkörülményei
felől.
A
kozuzemek f 6 kent E.On s F.,,.az Zrt.

ö

é

nem

kozuzemekkel

vlsszamen. leges
á á ellen~rz st megsokszorozódott
az
foganatositott onmag n I, me ynek elektronikus kapcsolattartas.
eredményeként az ügyfelek fel nem

igazoló használt tamogatása1t
több
evre
• v1Sszamenőleg
Onkormányzatunk

dokumentum~kat, melynek alapJan a tamogatas számára VISszautalta vagy jÓváírta az
ossz ege IS valtozott. Abban az esetben, ha „ yf k • . „
megállapításra került a támogatás kérelem ug e1e szam1•Jan.
benyújtásakor két havi ellátás került folyós ításra
a közuzem felé.

Szociális és
Kö znevelési Osttály

~rdemo dontéshozatalra határidőbe n nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
számvíteli/pénzugyí kockázat.

A kérelmek elbírálása határodőben történt. A
Jogszabály-módosítás eredményeként a régo
berögzült szokásokon mond a társszervek,
kozuzemek, mind az ügyfél vonatkozásában
többszöri egyeztetésre volt szükség (kérelmek
Ugyfeleket
nyugdíias
leadása, csatolandó dokumentumok, stb.) Az
folyamatosl szervezeteken
keresztül.
A
való
Telepulés1
támogatásként
nyúitott
helyilelbíráláshoz szukséges kozuzemo szolgáltató1ITármervekkel
adósságkezelést szolgáltatás helyi rendeletben előírtak igazolásokon szereplő adatok hiánytalanságára egyeztetések
szóban,
levélváltás, társlsz'el rve"kkkkel,I
f klozuzemo
.
.
.
•
szo ga tato a
o yamatos
betartása, JOSSZabál~nak megfelelő donteshozatal IS fel kellett hovni a figyelmet. Az esetlegesen elektronikus
ut
formaiaban . egyeztetéseket folytatunk es
mind
az
ugyintezők,
mind
a
Tanácsadó "letagadott" hozzátartozók hiánya miatt az Jogszabályváltozásról
folyamatos!
problémák
.
•
folytattunk.
A
vonatkozasában
érdemi dontéshozatal elhuzódott (az esetek tájékoztatás minden enntett számára.
folyamatos
megoldására
ugyanúgy Jelen voltak, mint a lakásfenntartási
torekszunk
támogatásnál). A kérelmek elbírálását kovetően
az ügyfél nem kereSI fel haladéktalanul a
szolgáltatót, emiatt a folyósítás elindítása, s
ezzel egyidejűleg az ugyfél részérc51 az önrész és
a tárgyhavi befizetések költsége novekedett.

nem

7. szómú m•llókkt
o ......./2018.(V. 31 .) sz határozathoz

Bels6 szervezeti egységek vezet61 ellen6rzésel
2017. évben
Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

Kockázat csökkentése érdekében végzett
vezet61 ellen6rzések

Ellenő rzés

a

Az ellenőrzés megállapításainak hasmosulasa érdekében tett
javaslatok

A hatósági
hdeml dontéshozatalra ha táridőben nem kerüli Hatósági bizonyítványok kiadása
sor.
feltét eleknek megfeleltek-e

1
megállapításai

'

1Történt-e felei6sségre
vonás (Igen/nem)

Intézkedések

bizonyítványok kiadása minden

esetben a szociális nyilvántartás adatain alapultlA hatósági b1Zonyítványok kiadása, mivellFolyamatos ezzel kapcsolatban
1ogszabályilés a Jogszabályi környezetet alap~I véve került egy meglévc5 jogosultságon alapul, soron az egyuttmOködés az Ellátási
kiadásra. Több ügyfél az utolso határnapo~ kívüliséget élvez.
Osztály Iktató Csoportjával.
kivárva kér igazolást, nem számolva a hozza
kapcsolódó adminisztrációs tevékenységr61.

Az ügyfélszolgálati tevékenység minden egyes
a megszokott menetrend szerint,
zokkenc5mentesen folyt. Tobb esetben is
A Kormányhivatal
Hatósági
kollégáink a Járási hivatal ugyfélszolgálati
Osztályával az együttmOködés
munkáját segítették azzal, hogy a hozzánk
folyamatos,
tavalyi
évben
forduló ügyfeleket felvilágosították a Járási A társszerveknél és onkormányzatunknál Szakmai Egyeztetc5 Fórumot
hivatal által nyújtandó segélyezési formákról és dolgozó
ügyintézők
naprakész tartottunk
a
segélyezési
Jogosultsági feltételeir61. Tobb esetben az ügyfél felkészültségének elc5se&ítése céljából rendszer
változásairól,
az
nincs tisztában azzal, hogy ügyének intézése folyamatos
egyuttmOkbdés
akár együttmúkodés hatékonyabbá
melyik szervhez tarto21k. A telepulések havonkénti konzultációk formáJában a tételérc51. Elektronikusan és
(illetékesség
szerint)
lakossága
és Járási hivatallal.
személyesen
IS
telepulésekhez tartozó támogatáS1 formák
egyuttmOkodések folynak az
sokasága nem tisztázott. Ezáltal az illetékesség
ügyfél
célirányos
segít ése
es hatáskor h1anyaban átvett kérelmek attétele
érdekében az ügyintézők kozott.
adminisztrációs
terhet
ró
az
adott
onkormányzatra.

nem

napon

Az ugyfélszolgálati tevékenység megvalósulása ,
nem tervezhetc5, emberi erc5forrás kockázat.
1Uayfélszolgálati tevékenység ellenc5rzése

Szodállsés
Köznevelési Osztály

nem

Az ellátásra való Jogosultság elbírálása során az
ügyintézők
Jogszabályszerűen
vllsgálták a
Jososultság egyes kulon feltHeleit,helyes
gyakorlat alapján egy fc5számon egy ugyiratban
h ó .
k.
. c5
. c5 Az ugyfelek figyelmét a kérelem
van elbírálva az említett JQgosultságok iránti A . at sagi mun at vegz . ugyintez k benyúJtása során felhlv1uk a
~rdemi döntéshozatalra határidőben nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
számviteli/pénzügyi kockázat.

Rend szeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos-1kérelem. A határozatokon feltüntetésre kerültek szamara
osztaly,-valamint tájékoztatóban
alkalmával dokumentumok
halmozottan
hátrányos
helyzet
elbírálásának a kotelez6 elemek. Az ugyfelek által gyakran csoportértekezletek
• •
.
„
•
beszéltünk a felmerülc5 problémákról, a
JQgszerusege
hianyosan benyuJtott kerelmek miatt kltoldóik megoldási lehet ségekről valamint a valamint
a

6

az
.érdemi
dontéshozatal, . melyn~k jogszabályi változások alkalmazásáról.
eredmenyeként
az
oktatasl-nevelesi
intézmények visszamenc51egesen nehezen tud1ák
érvényesíteni
az
ehhez
kapcsolódó

szerepl6
csatolására~

nem

jogszabályi

~l~ozáso~ról
folyamatosan
taJekoztatJuk ügyfeleinket.

kedvezményeket.

Adminisztrációs terhek csokkentese
érdekében
figyelembe véve a
Jogszabályi-változások ellenére
az
ügyek benyúitott kérelmek számát is - az
elblrálása határidc5ben történtek, az ügyintézők előadói lvek fc5számos iktatás esetén
lrdemi dontéshozatalra határidőben nem kerül
sor. Feladatellátással kapcsolatos
szamviteli/pénzugyi kockázat.

Rendkívüli
JO&SZerűsége

telepulési

támogatás

. áá á
elbir

1

klkülönbözc5 nyilvántartások alapján gyc5zc5dtek
s na meg a hiányzó adatokról, emiatt a ugyintézés
menete az érdemi döntéshozatalig felgyorsult,
ez a tobbi támogatásra vonatkozóan is kihatással
volt.

automatikus kitoltése az iktatás során.,A
megoldási
lehetőséget
Figyelemmel arra, hogy ezen támogatás folyamatosan
keressuk
az
esetén a kérelmek havi szinten kerulnek EllátáSI Osztállyal karoltve.
benyújtásra az ügyfelek esetében, így az
ügyirat tomegét csökkenteni kell. Az
ügyirat tobb munkaállomáson keresztul
mozog.

nem

7 szomt.i m~l1'kt.
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Be ls6 szerveze ti egységek vezet61 e llen6n ésel
2017. évben
Szervezeti egység
megnevezése

Szociális és
Köznevelési Osztály

Kockázat csökkentése érde kében végzett
vezet 61 ellen6nése k

Aionoshott kockázat

Ellen6rzés megállapltásal

1

Ai ellen6nés megállaplUsalnak hasznosulása érdekében t ett

javaslatok

1Történt-e felel6sségre

Inté zkedések

A
különböző
társhatóságok
kornyezettanulmányok
ügyében
érkezett
A bíróságokkal folyamatos a
megkeresésüket osztályunkra továbbítják. A
SZ1gnálás alkalmával derül ki, hogy adott ugyl
'telefonon
történő
nem Osztályunk hatáskörébe tartozok. Ezt a Társszervekkel,
bíróságokkal
való adategyeztetés,
sajnos
társszerveknek jogszabállyal 1s alátámasztjuk. A folyamatos eayeztetés, együttmúkodés. megkereséseikben meg mindig
nem a tel1es adattartalmat
bírósági megkeresések tobb esetben hiányos
kozhk.
adattartalommal
bírnak, ez
nehezíti a
határidőben tórténő elkészítését IS.

Érdemi döntéshozatalra határidőben nem kerülJKornyezettanulmányok készítése
sor.

vonás (Igen/nem)

nem

Ai önkormányzati be ruhá zásokhoz kapcsolódó

klsajátítbsal ka pcsola tos felada tok
Kormányhivatal által hozott határozatokban
foglaltak be nem tartása, a tulajdonosi változások,
ingatlannyilvántartásban történő átvezetések
hiánya,
illetve
a
vagyonkataszterben
történő
nyilvántartásba vétel elmaradása
A kacsolódó pénzügyi teljesítések nem a
határozatokban
foglaltakban
megfele16en
Vagyongazdálkodási Jtörténik, határidő betartásának elmulasztása

önkorm ányzati beruházásokh oz kapcsolódó
klsajátlUssal ka pcsolatos feladatok
Kormá~yhlvatal által hozott .határo~atokban. fogl~ltak
betartasa,
a
tulaidonoSI
valtozasok,
ingatlannyilvántartásban történő átvezetése,
illetve a vagyonkataszterben torténő nyilvántartásba
vétel
A kacsolódó pénzugy1 teljesítések ellenőrzése.

Ai

A k1SaJátítáS1 határozatokban megállapított
kártalanítási eljárások vonatkozásában a Az eddigi gyakorlatnak megfelel ően,
feltételek
teliesültek
a
kártalan ítások továbbra
IS
a
kormányh1vatah Az adott feladatokban részt
határidőben, a kormán;h ivatali határozatoknak határozatoknak megfelelően kell eljárni, vevő felelős kollegákkal torté~t

megfelelően
teljesítve
lettek
az
ingatlannyilvántartásban
és '
a
vagyonkataszterben a változások átvezetésre
kerultek

az abban foglaltakat
ingatlannyilvántartás
vagyonkataszteri
tórténJenek meg.

Az önk~rmán~zati .t ulajdonban lévő
.
gazdasagi tarsasagokkal kotott szerződesek,
szerződés
módosítások
nyomonkövetése,
felulv1Zs11álata évente szukséges.
A pénzügyi tel1esítések szerződése kben
roa,1a1~aknak megfelelően torténnek.
Szukseges eayeztetések és az egyuttmúkodés a
gazdasági társaságokkal megfelelő.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően,
továbbra IS folyamatos kapcsolattartás a
gazdasági társaságokkal, a portfólió
menedzserrel,
a
szerződések
vonatkozásában folyamatos legyen a
nyomonkövetés

kovetn1, az szóbeh
egyeztetés
es
és
a tájékoztatás
az
ellenőrzés
átvezetések eredményéről.

nem

Osztá ly
Gaidaságl Társaságok vo natkozásá ban :
A vonatkozó szenődések nem megfelelő
nyomonkóvetése. Kockázati tényező, ha az egyes
szerződésekhez pénzugy1 teljesítés kapcsolódik, és
az nem a szerződésben foglaltaknak megfelel6en
torténik.
Szükséges egyeztetések elmaradása esetén az
onkormányzat, mint tulajdonos nem tUdJa

Gazdasági tarsa ságok vona tkozásában:
Az önkormányiat tulajdonában lévő gazdasági
társaságokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellenőrzése. szerződések, szerződés módosítások
nyomonkövetése, felülv1Zsgálata .
A kacsolódó pénzugy1 tel1esítések ellenőrzése.
A gaidasági társaságok támogatási, pénieszkoz
átadási igények és lehetőségek egyezteteseben való

megtenni a szükséges intézkedéseket,

részvétel

A beruházást nem tudjuk időben befe1ezn1, a
fejlesztés a következő évre is áthúzódik,
létesítmény üzembehelyezése (pi: tanévkezdés)
késik

. k
á
.
okn orml nyzabti

é k
k
a NYIRS~GVIZ
e a ato vonat ozasa an az .
.
.
.
.
. ó . hál .
ő •é
•• á á k f
b1Zottságok ele lett teriesztve. A b1Zottsag1 kesedelem okainak megkeresese
iv vll ozatb vit sek megva 1oSJt s na olyamata
dontésekről mind a lakosság, mind pedig az
apcso atos

f

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy a beérkezett lakossági kérelmek re
válasz levelekben az Igényl ők tájékoztatást
ló . . á
kaptak az ugy folyamatáról , az igények
1
mekgva . ~ibtas va lfeldolgozása megtörtént, döntésre az illetékes Egyeztetés

h.

~J1efszlt dse

eru azo1

nem

ellenőrzes eredményéről.

A NVIRS~GVIZ Zrt·vel tortént
eayeztetés eredmenyeként a
késedelem
okai
tisztázásra
kerultek, mely szerint küls6
Zrt·vel; tényező, hogy a beruházásokat

uzemeltető (NYIRS~GVIZ Zrt) értesítést kapott.
E11yes esetekben a beruházás a dóntésez
viszonyítva k ésőbben valósul meg.

Városfejleszt ési és
Városü1emeltetési
Osztély

Az adott feladatokban részt
vev6 felelős kollegákkal
portfohó menedzser, gazdasági
ügy1ntéz6 - történt szóbeh
egyeztetés és tájékoztatás az

. .

a Magyar Ene rget1ka1 es Kozmű
szabályozáSJ Hivatallal Jóvá kell
hagyatni,

a

időpontját

megelőzően

Nem

Jóváhagyás
a
beruházás nem kezdhető e l.

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert,
hogy a Közgyűlés által 2016-ban elfogadott
helyek közul a 1elenleg1 fejlesztés helyszínei
A beruházást nem tudjuk id6ben befejezni, a
fejlesztés a következő évre is áthúzódik,
létesítmény uzembehelyezése (pi: tanévkezdés)
késik

.
. .
".'egfelelnek. A fejl„sztés forrásai blzto~ít~~ak, a Gazdaságosabb megvalósítás esetleges
é d kéb
b
é .
onkormanyzat i
fejlesztések
megvalósitasával,k1v1teh tervek elkeszultek. MegvalóSJtasara a h ó é
1
kapcsolatos beruházói feladatok vonatkozásában beszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ~ áet' s ge
r h".
:~ a . ~~ze~z s~
11
1
kutyafuttatók megvalósításának folyamata
válla lkozóva l a szerződés meg lett kotve. A :. '."s'". ~~ i~a~ k' . va a ~z so
megvalósítás után a műszaki átadás-átvétellel oret sze1ese re e iterieszteni.
egyidejűleg
az
e lkészült
létesítmények
uzemeltetésre átadása a NYIRW Nonprofit Kftnek megtörtént.

Tekinte~tel
arra,
hogy
a
fe1lesztes lezárult, a szerződés
teljesült,
az
ellenőrzési
javaslatot a 2018. évi beszerzési
elJárás során lehet alkalmazni.

Nem
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Intézmények vezetl!i ellenl!rzései
2017. évben

Szervezeti egység
megneveiése

Aionosltott kockhat

Al ellen6rzés meg"lapításalnak hasznosulása
érdekében tett

Kockhat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6riés meg"lapításal
javaslatok

Egési ségügyi Alapellátási
Igazgatóság

Nem azonosított kockázatot.

Betegellátás és ahhoz kapcsolódó dokumentáció 1997. évi CLIV Eü. Rendelet
vizsgálata
szolgáltatás.

Nem azonosított kockázatot.

dokumentáció, számítógépes program

Fogászati röntgen

Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság
Foglalkozás egészségügyi

megfelelően

mOködik a

Betegellátás és ahhoz kapcsolódó
A számítógépes naprakészsége nem adott.

naprakészségének vizsgálata

ellátás

Nemvolt.

Intézkedések

Nemvolt.

A számítógépes adatok

A számítógépes adatok

aktualizálása.

aktualizálása.

Történt-..
felel6sségre
vonh
(igen/nem)

Nem

Nem

Minden esetben,
Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság
Védőnői

Tárgyi eszközök
Nem azonosított kockázatot.

minőségének

vizsgálata, azon belül

és meglétének

szúrő vizsgálatok

Néhány esetben tárgyi
Néhány esetben tárgyi eszközök cseréje, hitelesítése.

ellenőrzése

szolgálata

eszközök cseréje,
hitelesítése.

védőnői

jelzésre a

tárgyi eszközök
cseréje, hitelesítése

Nem

folyamatosan
megvalósul.

Nyilvántartás (néprajzi/történeti/régészeti
osztály/könyvtár/adattár nem megfelelő módon,
nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Nyilvántartások

A nyilvántartások (leltárkönyvek, gyarapodási napló,
letéti napló, kölcsönzési napló) az Állami Számvevőszék

ellenőrzése

2016. évi ellenőrzése során feltárt hiányosságok

Kulturális javak múzeumon kívüli mozgatása
Jósa András Múzeum

Külföldre történő kölcsönzés szerződése inek
ellenőrzése

A szerződések a jogszabálynak megfelelően kerültek
kialakításra, a szükséges mellékletekkel rendelkeznek

Hetente vezetői értekezletek, melyen az
Nem azonosított kockázatot.

Nem azonosltott kockázatot.

Nincs

Nem szükséges

Nem

Nincs

Nem szükséges

Nem

Szóbeli megbeszélés

Nem

Nem szükséges

Nem

kiküszöbölésével, a törvény által előírt módon vezetik

készül el

osztályok és csoportok munkáiról készitett
szóbeli és írásbeli beszámoló
megtörténik

ellenőrzése

Minősítések (határidőre történő)

Szóbeli felszólítás a
Nem minden esetben valósult meg a beszámolókban
lelrtakból minden tevékenység

leírtak betartására/
határidőre történő

elvégzésére

el készítése

A minősítések megfelelően kitöltve, határidőre
elkészültek

Nincs

Int ézmények vezető i ellenő rzései

8. sz6mú melléklet
o „ .. „./2018.(V. 31.) sz. hotórozothoz

2017. évben

Az ellen6rzés megállapításainak hasznosulása

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapításai
javaslatok

Intézkedések

Történt-e
f elel6sségre
vonás
{igen/ nem)

KÖZIM
Széchenyi István
Szakgimnázium,

Nem azonosított kockázatot.

Munkaidő ellenőrzés

A dolgozó munkaidejében a munkahelyén tartózkodott Nem szükséges

Nem igényelt

Nem

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 4.

KÖZIM
Krúdy Gyula Gi mnázium,
4400 Ny íregyháza, Epreskert
utca 64.

A dolgozó egyik, munkakörében munkavégzésre
Nem azonosított kockázatot.

Mu n kaidő ellenőrzés

Sipkay Barna

A dolgozó készítsen
megjelölt intézményben sem tartózkodott, a Sipkay
Szóbeli figyelmeztetés
Szakgímnáziumban az ellenőrzést követően 10-15 perc munkanap fényképezést.

Nem

múlva jelent meg az irodájában.

Szakgimnázium,
4400 Nyíregyháza, Krúdy
Gyula. utca 32.

KÖZlM
Krúdy Gyula Gimnázium,
4400 Nyíregyháza, Epreskert

A dolgozó egyik, munkakörében munkavégzésre

utca 64.
Nem azonosított kockázatot.

Mu nkaidő ellenőrzés

Sipkay Barna

megjelölt intézményben sem tartózkodott, a Sipkay
Szakgimnáziumban az ellenőrzést követően 10-15 perc

Javaslattétel nem történt. Szóbeli figyelmeztetés

Nem

múlva jelent meg az irodájában.

Szakgimnázium,
4400 Nyíregyháza, Krúdy
Gyula. utca 32.

KÖZlM
Krúdy Gyula Gimnázium,
4400 Nyíregyháza, Epreskert
utca 64.
Sipkay Barna
Szakgimnázium,
4400 Nyíregyháza, Krúdy
Gyula. utca 32.

A dolgozó magatartásával a munkaköri leírásban
Nem azonosított kockázatot.

Munkaköri leírás betartása

meghatározott feladatokat nem végezte el, ezzel
munkaviszonyból származó kötelezettségeit
megszegte.

A dolgozó tartsa be a
munkaköri leírásában
fogla lt kötelességeit.

Írásbeli figyelmeztetés

Igen

Intézmények vezetői ellenlinései
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2017.évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosltott kockilzat

Kockilzat csökkentése érdekében végzett belső
ellen6rzések

Az ellen őrzés megállapltb ainak hasznosu"sa
érdekében tett

Ellen6rzés megállapltásal
javasl atok

KÖZIM

Nem azonosított kockázatot.

Munkanap fényképezés

Egyes dolgozók munkaidll terhelése nem volt aranyos.

A szervezeti átalakítás miatt, a munkakörök pontos
meghatározása, a munkakörök betöltéséhez szükséges
Humánerllforrás hiánya

Személyi anyagok felülvizsgálata

végzettségek, minden dolgozó személyi anyagának

Intézkedések

Biztosítani kell az arányos Munkafolyamat
munkavégzés feltételeit.

átszervezése

Történt-i!
felel6sségre
vonás
(igen/nem)

Nem

Módosításra kerültek a

Több munkatárs
esetében szükséges volt a
kinevezés módosítása,

kinevezések, a KÖZIM
munkaügyese a

dolgozók személyi
nem megfelelll besorolás,
anyagait rendbetette,
átvizsgálása, a további szakképesítésért járó pótlékok,
munkaköri leírások
idegen nyelv használata a munkakörhöz kapcsolódóan.
helyileg elkerült az
pontosítása.
intézményblll.

Nem

Vezetlli értekezleteken
Az
Állományellenllrzési tevékenység
Móricz ZSigmond Megyei és

A munkavállalók munkaidll és

munkaidőkeret

betartása, jelenléti ív átnézése idllszakosan

osztályvezetők

gyakrabban

ellenőrizzék

Adminisztrációs problémák, nem megfelelll értelmezés dolgozók jelenléti ívét,
mu n kaidőkeret

Városi Könyvtár

felhasználást.

a

az osztályvezetők
figyelmeztetése, hogy
következetesen
ellenllrizzék a

Nem

dolgozók jelenléti ívét,
munkaidllkeret
felhasználást

Médiatári eszközök amortizációja, avulása m iatti
bevételkiesés

~v végi adatmentés a Huntéka rendszerben

Az adatmentés adatveszteség nélkül megtörtént

Nem releváns

Nem releváns

Nem

Felhívtuk a kollégák

A kollégák figyelnek a költségekre. Vezetékes
A vezetékes és a mobilflottás telefonok
Nem azonosított kockázatot

költségének alakulása, telefonhasználati

telefonhasználatnál sem volt kiugró összeg. A
mobilhasználat költségeinél nem volt kiugró probléma.

szabályzat aktualizálása és betartatása

Ha valaki mégis túllépi keretét, az a többrétű munkára
és nagy kapcsolatrendszerre vezetheti! vissza.

figyelmét, t ovábbra is
figyeljenek a vezetékes

A flottás mobilra új

telefon használatra.
Amennyiben lehetséges

szenlldést kötöttünk a

használják a flottás
mobilokat az olvasókkal,

második felében, az ll

intézményekkel,
rendezvényekkel
kapcsolatban.

Vodafonnal az év
ajánlatuk volt a
legkedvezllbb.

Nem

Intézmények vezetői ellenőrzései
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2017. évben

Szervezeti egység
meenevezése

Azonosított kockilzat

Az ellen6rzés megilllapítilsainak hasznosulilsa
érdeUben tett

Kockilzat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megilllapftilsai
javaslatok

intézkedések

Történt-e
felel6sségre
vonils
(igen/nem)

A heti 45 óra nyitva
tartás a megyei
hatókörü városi
A
Móricz ZSigmond Megyei és
Városi Könyvtár

Nem azonosított kockázatot

Olvasói

igényfelmérő kérdőívek

kérdőívezés

eredménye nem indokolja a többlet

nyitvatartást, viszont a nyári 3 hét zárvatartás
csökkentése 1 hétre kedvező volt, két hét alatt 243

fő

A négy kettősfunkciójú
fiókkönyvtár

könyvtárak
tekintetében

nyitvatartását még év
elején megváltoztattuk,

viszonylag jó, a

iratkozott be, ami nagyon jó a nyári időszakban, amikor az iskolai időhöz illetve a
programjaink is csekélyebb számban vannak.
lakossági igényekhez
igazítva.

minisztérium kérésére

Nem

felmértük a lakossági
igényeket, a nyári
nyitvatartást és a
fiókkönyvtárak
nyitvatartását
változtattuk.

Meg kell konkrétan
határozni a
Nyíregyházi cantemus
Kóru s
PR referens

Nem azonosított kockázatot.

Hangverseny jegyek elkészítésének határideje

rendezvényhez

Hangverseny naptár

Hangverseny belépésre jogosító nyomtatványok

kapcsolódó

alapján a

(jegyek) készítési folyamatában folyamat csúszás

Jegyértékesítés

kitűzése,

tapasztalható.

kezdőpontját, s ehhez
igazltanl a folyamat

határidők

tervek,
nyomdai munkák

Szóbeli
figyelmezte
tés.

ütemezése

időzítést.

Nyíregyházi cantemus
Kórus
Jegyértékesítés

A jegyértékesítés bői származó bevétel nem

A hangverseny bevételek elszámolásának

Az alkalomszerű

egyezik meg az eladott jegyek értékével.

ellenőrzése

mutatott az értékesített jegyek tőpéldányival.

Az jelenléti összesítő szúrópróbaszerO

Nyíregyházi Cantemus
Kórus
Jelenléti adatösszesítés

Nem azonositott kockázatot.

ellenőrzése, adattartalom összevetése a

próbákhoz kapcsolódó eredeti jelenléti ívekkel

ellenőrzés során

a bevétel egyezést

A jelenléti összesítő szúrópróbaszerű

Intézkedésre nem
került sor.

Nem

ellenőrzése,

adattartalom összevetése során az adattartalom
megegyezett a próbákhoz kapcsolódó eredeti jelenléti
ívekkel.

Javaslattétel nem történt.

Javaslattétel nem történt.

Intézkedésre nem
került sor.

Nem
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Intézmények vezet6i ellenl!rzései
2017. évben

Az ellenllrzés megállapításainak hasznosulása

Szervezeti egység
megnevezése

érdekében tett

Kockbat csökkentése érdekében végzett belscS
ellenllrzések

Azonosított kockázat

Ellenllrzés megállapíUsal
Intézkedések

javaslatok

Váci Mihály Kulturális
Központ dolgozói

Nem azonosított kockázatot.

Munkaidl! betartás ellenl!rzése.

A dolgozók

időben

megjelentek a munkahelyen.

Javaslattétel nem történt.

ellenőrzése

Nyomonkövethetőség

Váci Mihály Kulturális
Adott hónapban a gépkocsikhoz tartozó szigorú

Központ/gépkocsik
üzemeltetés és elszámolás szakmai feladatellátásból eredő kockázat

megfelel-e az

szabályszerOségének

Megfelell! nyomtatványok kerültek alkalmazásra az

számadású nyomtatványok használata, kitöltése üzemeltetés és elszámolás során, a menetlevelek
előírásoknak.

kitöltése szabályszerO volt.

vizsgálata

Intézkedésre nem
került sor.

Történt-e
felelllsségre
vonás
(igen/nem)

Nem

és

takarékosság céljából
ügyintézői feladatkörben

Gépkocsi

heti ütemterv készítése,

nyilvántartás vezetése.

igényről

Nem

gépkocsi igény előre
jelzése.
Munkavédelmi

Váci Mihály Kulturális
Központ(Tagintézmények

Nem azonosított kockázatot.

Tisztasági és higiéniai körülmények megfelelőek Az épület higiéniai szempontból minden alkalommal
e.

megfelelt az elvárásoknak.

előírásokat a takarítási
Munkavédelmi
munkafolyamatok közben eszközök biztoslt~sa.

Nem

tartsák be.
Jelenléti ív és a

Váci Mihály Kulturális
Központ(Tagintézmények
szabadságnyilvántartás

Nem azonosított kockázatot.

ügyintéző

havonta

Az egyeztetéseket elvégeztük, a nyilvántartások

Az

íven, és a nyilvántartásokban.

egyezőséget mutattak a jelenléti íwel.

végezzen

Néhány munkatárs késve adja le beszámolóját.

Konkrét dátumhoz kötni a értekezleten
jegyzőkönyvbe kerül a
leadási határidőt .

ellenőrzést.

ellenőrzése

Váci Mihály Kulturális
Központ(Tagintézmények

Nem azonosltott kockáza to t.

A beszámolók

határidőre történő

leadása. Főbb

megállapításai.

Nem azonosftott kockázatot.

Aláfró jogosultságának

Nem azonosított kockázatot.

A kitöltés és a túlórák

ellenőrzése .

Teljesítés szakmai igazolása

A szakmai teljesítések során az ellenőrzés nem talált
hiányosságot.

Váci Mihály Kulturális
jelenléti ívek

Nem

kerültek legalább havi
rendszerességgel .

leadási

Váci Mihály Kulturális

Központ(Tagintézmények

kiírtak egyeztetésre

Munkatársi

Beszámolók

Központ(Tagintézmények

szabadságtömbber\

Dolgozók szabadságának vezetése a jelenléti

ellenőrzése.

Általánosságban megfelelő a kitöltés.

Javaslattétel nem történt.

Helyes formai kitöltésre
tett javaslat.

Nem

határid ő.

Intézkedésre nem
került sor.

Nem

A jelenléti ívek
folyamatos
ell enőrzése.

Nem

Intézmények vezetlSi
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2017. évben

Szervezeti egység
megnevetése

Azonosított kockáiat

Az ellen<'!rzés megállapíUsalnak hasznosulása
érdekében tett

Kockázat csökkent ése érdekében végiett bels6
ellen<'!rzések

Ellen<'!rzés megállapíUsal
javaslatok

lntéikedések

Történt-e
felel<'!sségre
voná s
(igen/nem)

Továbbképzéseken
való részvétel.
Szakmai munkaközösségek tevékenysége
Gyermeki mérések eredményei egyéni fejlődés
Pontatlan adatrögzítés,

határidő

elmulasztása.

nyomonkövetése, szokás- szabályrendszer,
Fej lesztőpedagógusok tevékenysége, integrált
nevelés

A szakmai munkaközösségek az éves munkaterv szerint
Elvárásoknak,
mOködnek. A 3-7 éves korú gyermekek fej l ődését
jogszabályoknak,
nyomonkövető dokumentáció, vezetésük folyamatos
munkatervnek megfele l ő
A részképesség zavaros gyermekek fejlesztési terv
munkavégzés.
szerinti fejlesztése.

Szakirodalom
beszerzése,
megismerése. A
fejlesztőpedagógusok

Nem
történt

fo lyamatosan végzik,
tartalmát naplóban
rögzltlk.

A hiányzó, pontatlan
adatok javítása
megtörtént.
Az egységes
Búzaszem Nyugati Óvoda

Dokumentációk ellenőrzése :
Törvényi vált ozások figyelmen kívül hagyása
ellenőrzése elmulasztása

Felvételi és

mulasztási napló Csoport napló
Gyermekvédelmi feladatok Jelenléti ívek
Szabadság nyilvántartók

A törvényi változásoknak megfelelően a tartalmak
aktualizáltak. ~rtékelések rögzítése a
csoportnaplókban. A jelenléti ívek vezetése néhány

nyilvántartás vezetés
Pontos, tudatos

érdekében

adatrögzítés a

dolgozónál hiányos. A szabadság nyilvántartó vezetése továbbiakban is

megbeszéléseket
tartottunk.

pontos, naprakész

A gyermek szociális

Nem
történt

helyzetének
folyamatos
figye lemmel kísérése
nagyon fontos.

Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése, éves
Költségvetési tételek átgondolatlansága, egyes
elemek kihagyása

költségvetés tervezése-együttműködés a
Gondnoksággal.

Beszerzési igények, felújítási

munkálatok egyeztetése, ellenőrzése.

Munkálatok a velük egyeztetés után történnek. A
leltárfelelősök

dokumentációja naprakész, a

gondnoksági dokumentációval megegyező.

Folyamatos egyezetés
Gondnoksággal

együttműködés

folyama tos egyeztetés

Gondnoksággal,

a

tagintézményekkel

Nem
történt
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Intézmények vezetlli ellenllrzései
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2017. évben

Az ell enőrzés meg"lapíthal nak hasznosulása

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső
ellenőrzések

javaslatok

TörténH
felelősségre

Ellen6rzés megállapítása!
intézkedések

vonás
(igen/ nem)

A törvényi változások
folyamatos
figyelemmel kisérése .
Nem a törvényi elc5irások szerint mOködik az
intézmény

A törvényi elc5írások szer inti dokumentumok
ellenc5rzése: PP, SZMSZ, Házirend, Munkaterv,
Továbbképzési program, szabályzatok.

A törvények,
A dokumentumok a törvényi elc5irásoknak megfelelc5en Folyamatos figyelemmel
kísérés
készültek, a dolgozók számára elérhetc5ek.

jogszabályok
szakértc5vel,

Nem
történt

fenntartóval való
közös értelmezése,
szabályzatok
átdolgozása, betartása.

Pontos, egyértelmO
feladat meghatározás,

Az óvoda a törvényi elc5írásoknak megfelelc5en

Intézményben mOködésgátló esemény ingatlan
Búzaszem Nyugati Óvoda

állagrom lás, balesetveszély.
Nem megfelelc5 végzettségü dolgozó felvétele.

Dajkák, karbantartók munkájának ellenc5rzése.

mOködik.

Nyitva tartás, dolgozók munkarendjének

mu nkaköri leírásuk szeri nt végzik feladatukat.

munkaköri leírások
betartása, folyamatos

A dolgozók jogkörüknek megfelelc5en,
A

kialakítása, betartása, ellenc5rzése. Házirendben Házirendet igyekszik mindenki betartani. A jelenléti
íveket a dolgozók vezetik, havonkénti összesítéssel.

leírtak betartása. Munkaidc5 nyilvántartás.
Egészségügyi kiskönyvek érvényességének

Tárolásuk kijelölt helyen van az irodában.

vizsgálata

egészségügyi kiskönyvek érvényességének folyamatos

Az

Elvárásoknak,

ellenllrzés.

szabályzatoknak,

Az alkalmassági

munkatervnek megfelelc5 vizsgálatok
munkavégzés.

figyelése.

Nem
történt

elvégeztetése minden
dolgozónak kötelező
Az eü. vizsgálatok
megújítása
megtörtént.

Pontos információ

Az adatszolgáltatást folyamatosan, a külsc5 igényeknek
Pontatlan adatszolgáltatás

Statisztika adatainak egyeztetése. KIR adatbázis megfelelc5en teljesítjük.

Folyamatos figyelemmel

Nem megfelelc5 pénzügy i gazdál kodás

fo lyamatos felt öltöttsége

kísérés

A KIR adatbázis fe ltöltése, korrigálása folyamatos.
ldc5nként kisebb hibák javítása szükséges.

Hiányos elc5írásnak nem megfelelc5 személyi
anyag, nem Jól nyilvántartott, nem teljesített
továbbképzések.

Személyi anyag karbantartása, továbbképzések,
beiskolázások megvalósítása, pedagógus
elc5meneteli rendszer nyomon követésének
e llenőrzése.

rögzítése.

vezetés gyakori

Nem
történt

Jogszabályok ismerete,
törvényesség

tanúsítványok, alapnyilvántartás, pontos besorolások.
A továbbképzések rendben megtörténtek.

pontos dokumentum
ellenc5rzése.

Elc5zc5 munkahelyek igazolásai, erkölcsi bizonyítványok,

A pedagógus elc5meneteli rendszer fe ladatainak

szolgáltatás napr akész,

Folyamatos kar bantartás

betartása.
Figyelemfelhívás a
megváltozott szakmai
elc5irásokra.

Nem
történt

Intézmények vezetői ellenőrzése i
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2017.évben

Az ellen6rzés megállapíUsainak hasznosulása

Szervezeti egység
mecnevezése

Azonosltott kock,zat

érdekében t ett

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapíUsal
javaslatok
Leltárfelvételi ívek, helységleltárok, analitikus

Leltározás, selejtezés

Leltárfelelősök munkájának ellenőrzése.

nyilvántartások, selejtezési jegyzőkönyvek pontos
vezetése.

Intézkedések

A gondoksággal

Történ t-e
felel6sségre
vonás
(igen/ nem)

Nem

folyamatos egyeztetés

történt

Kisebb hibák, javítások
Búzaszem Nyugati óvoda

Beszerzési igények, felújítási, takarítási
Nem azonosított kockázatot

munkálatok egyeztetése, e llenőrzése.
A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartás
elvégzésének ellenőrzése

elvégeztetése a

A dajkák nyári nagytakarítási feladatokat

karbantartókkal.
Ha szükséges, jelzés a

lelkiismeretesen elvégezték, a higiénés környezetet
fenntartják

Nem
történt

fenntartó illetékes
osztálya felé.

Nem azonosított kockázatot.

Csoportok dokumentumainak

ellenőrzése

Eszterlánc Északi óvoda
Nem azonosított kockázatot.

Kiemelt pedagógiai feladat (mozgás)
megvalósítása

A csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók
vezetése pontos, naprakész,

utánkövethető.

Nem történt

Nincs

A gyermekek testi képességeinek fej lesztése változatos
formában történt az adott csoport sajátosságainak
figyelembe vételével.

Nem

intézkedés.
Nem történt

Nincs

Nem

intézkedés.

A személyi anyagban
Pontatlan adatok a KIR-nyílvántartás- ban, nem

Személyi anyagok vizsgálata:

A decemberi dolgozói minősítések alapnyilvántartásba folyamatosan jelenjenek
rögzítése folyamatban van.
meg a változások.

megfelelő besorolások.

- új dolgozók személyi anyagának tartalma

Az alapnyilvántartásban a személyes adatok

Új dolgozók esetében

rögzítése táblázatban,

Kötelező

- alapnyilvántartás

változtatása fo lyamatosan megtörtént.

erkölcsi bizonyítvány,

és az érintettek

A továbbképzési dokumentumok rögzítése folyamatos.

előző

történő

Új dolgozók személyi anyaga hiányos.

dokumentumainak

továbbképzések elmulasztása,

szankcióval járhat.

- továbbképzések dokumentumai

munkahelyek

A hiányosságok
időben

Nem

értesítése.

pótlása a dolgozó által.
Gyermekek Háza Déli
Óvoda
Székhely

Nem azonosított kockázat ot.

Szabadságnyilvántartás ellenőrzése

A sikeresen

egyezőség

gyakorlat folytatása.

van a négy dokumentum között.

Intézkedésre nincs
szükség

nem

A tornaeszközök egy

Hibás leltárívek, új beszerzések felvételének
hiánya.

Tornaszertár eszközállományának áttekintése,

Pontatlan leltári és selejtezési adatok, hibás

rendjének ellenőrzése.

eszközgazdálkodás.

ml'.lködő

A szabadságnyilvántartás vezetése naprakész és

Zsúfoltság a tornaszertárban, elhasználódott
tornaeszközök.

Az eszközök rendszerben
történő elhelyezése,

része a tornaszertárból
áthelyezésre, hibás

selejtezés.

eszközök selejtezésre
kerültek.

nem
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Intézmények vezetiSi elleniSrzésel
2017.évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockbat

KocUzat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Az ellen6rzés megállapíUsalnak hasznosulása
érdekében tett
Ellen6rzés megállapításai
javaslatok

intézkedések

Történt..,
felel6SS<!gre
vonás
(igen/nem)

A gyakran változó jogi környezet a PP-ben
megfogalmazott célkittlzések teljesülését
akadályozhatja, jogszabály ellenes mtlködést

Alapdokumentumok felülvizsgálata.

A törvényi változásnak megfelelő a Házirend, SZMSZ,

A törvények, jogszabályok Intézkedésre nincs

Pedagógiai Program.

folyamatos figyelése.

szükség

nem

eredményezhet..
Gyermekek Háza Déli
Az érintett

óvoda
Székhely

óvodapedagógusokkal
Szabálytalan mtJködés.

Felvételi és mulasztási naplók adminisztrációja

A felvételi naplókban hiányosak az adatok.

A hiányzó adatok pótlása. egyeztetés a hiányzó

nem

adatokkal
kapcsolatban.
Továbbra is havonkénti

A gyermekek hiányzását igazoló

A hiányzó gyermekek rendelkeznek a hiányzást igazoló

dokumentumok.

dokumentummal.

Szabálytalan mtJködés.

Felvételi és mulasztási naplók

Naprakész adminisztráció

Nem azonosított kockázatot.

Óvoda tisztasága

Tiszta, rendezett, biztonságos óvoda

Nincs

Szabálytalan működés ..

Csoportnaplók tervszertJ vezetése

Naprakész dokumentáció

Nincs

Szabálytalan mtlködés.

egyeztetés az
óvodatitkárral.

Intézkedésre nincs
szükség.

A ceruzás rész átírása

Intézkedésre nincs

tollal.

szükség
Intézkedésre nincs
szükség
Intézkedésre nincs
szükség

nem

nem

nem

nem

Gyermekek Háza Déli
óvoda
Virág utcai Tagintézmény

Nem megfelelő végzettségO dolgozó
munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek

A pedagógiai munkát az óvodapedagógusok
Pedagógiai munka

gyermekszereteten alapulva, a program megfele l ő
megvalósításával végzik.

megvalósulását.

További megújulásokra
ösztönzés, hospitálásra,

Intézkedésre nincs

tapasztalatcserére

szükség

nem

motiválás.

Nem megfelelő végzettségO dolgozó
munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását.

A gyermek fejlődésének nyomonkövetése.

Naprakész bejegyzések, melyek nagyfokú
gyermekismeretet tükröznek.

Nincs

Intézkedésre nincs
szükség

nem
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Intézmények vezetői ellenőrzései
2017. évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonos(tott kockázat

Az ellen6rzés megállap(tásalnak hasznosulása
érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellenllrzés megállap(tásal
javaslatok

Szabálytalan mOködés.

Nem

megfelelő

Az óvodatitkár és a karbantartó munkájának

Naprakész dokumentáció, szakmai hozzáértés,

ellenőrzése.

bi ztonságos munkavégzés.

Pontosság, biztonság

végzettség(! dolgozó

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény

A dajkák munkájának

pedagógiai alapfeladatainak, célkitüzéseinek

munkavégzésük

ellenőrzése.

Kapcsolatuk,

minősége.

A gyermekekkel való kapcsolatuk gyermekszereteten
alapuló, munkatársi viszonyulásuk segíti!, támogató.

Nincs

Nincs

Munkavégzésük igényes, tiszta, rendszeres.

megvalósulását.

intézkedések

Intézkedésre nincs
szükség

Intézkedésre nincs
szükség

Történt-i!
felel6sségre
von'5
(igen/nem)

nem

nem

Gyermekek Háza Déli
Óvoda
Virág utcai Tagintézmény
Az intézmény
szabálytalanul

A pedagógiai dokumentumok koherenciája.

működik.

Szükséges a dokumentumok további összehangolása

További egyeztetés

csoporton belül és a csoportok között is.

szükséges.

Szakmai
munkaközösségi
foglalkozásokon, ill.

nem

óvónlli értekezleteken
egyeztetés.

Levegőztetés

Nem azonosított kockázatot.

Szabálytalan

biztosítása, az udvari élet

szervezése.

működés.

Biztonságos, változatos, a gyerekek igényeit kielégítő
udvari életet terveznek az óvodapedagógusok

Nincs

rendszeresen.

HH, HHH, határozatok érvényességének

Csoportonként vannak tárolva egy dossziéba, ahol a

ellenőrzése.

mobilitás is nyomon követheti!

Folyamatosan

Intézkedésre nincs
szükség
Intézkedésre nincs
szükség.

nem

nem

Az óvodapedagógusok
A gyermekek egyéni
Szabálytalan

működés.

fejlődési

szintjét

Mind a négy csoportba folyamatosan

van vezetve

rendszeresen vezetik,

dokumentáló fejlődési naplók vezetése, szüllli

minden gyermeknél a fejlődési napló. A szüllli

dokumentálják,

tájékoztatást igazoló nyilatkozat megléte.

nyilatkozatok is rendben voltak.

tájékoztatnak. Ez
maradjon meg jövőben is.
Célszenl továbbra is

Gyermekek Háza Déli

Szabálytalan

működés.

A gyermeki hiányzások igazolásának megléte.

óvoda
Kincskereső

Havonként ellenllriuük, így nyomon követheti! az
orvosi és szüllli igazolások megléte.

folyamatosan havonta
ellenőrizni, bár a szülllk
gyakran zaklatásnak
veszik.

Tagintézmény
A szabadság nyilvántartása és a többi három
Szabadság ellenőrzés.

Nem azonosított kockázatot.

dokumentum /Jelentés a munkából való
távol maradásról.

M unkaidő

nyilvántartás.

Szabadságengedély/ összehasonlítása.
Szabálytalan

működés.

pedagógiai alapfeladatainak,
megvalósulását.

célkitű zéseinek

Folyamatosan

szükség.

nem

Az esetleges hiányzó
igazolások bekérése a
szülllktlll minden
esetben megtörtént.

Intézkedésre nincs
szükség.
Intézkedésre nincs

Az ingyenes étkezés dokumentálása.

A nyilatkozatok rendben voltak.

Az óvodapedagógusok és dajkák

A pedagógusok és a pedagógiai munkát végzllk között

megfigyelni és

Intézkedésre nincs

együttműködése.

pozitív együttmOködés tapasztalható.

beszélget ni a csoport

szükség.

Nem megfeleli! végzettségű dolgozó
munkavégzése ves zélyeztetheti az Intézmény

A négy dokumentum
vezetése koherens és
folyamatos.

Intézkedésre nincs

szükség.

nem

nem

nem

Többször kellene

dolgozóival.

nem
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Intézmények vezetlSi ellenlSrzései
2017.évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása
érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében vég1ett belsö
ellen6rzések

Ellenlírzés megállapftoisal
javaslatok

Intézkedések

Szabálytalan mOködés.

Felvételi és mulasztási naplók és csoportnaplók
vezetése.

A naplók naprakész vezetése volt megállapítható
minden csoportba.

Folyamatosan

Intézkedésre nincs
szükség.

Szabálytalan mOködés.

Munkaidő

Kisebb hibák előfordultak, amik korrigálásra kerültek.

Folyamatosan

után minden rendben

Történt-..
felel6sségre
von' s
(igen/ nem)

nem

A hibák korrigálása
nyilvántartás ellenőrzése.

nem

volt
Minden csoportnak megvan a külön udvarrésze, ahol
rögzitett és mobil játékok várják a gyerekeket. A
Nem azonosított kockázatot.

Udvari játékfeltételek biztosítása.

mobilok tárolóban vannak, ahonnan kihozzák a dajkák, Folyamatosan
óvodapedagógusok a gyermek csoport számára.
Használat után visszaviszik.

Nem megfe lelő végzettségű dolgozó
munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapf eladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását.

igazolja a tiszta környezet. A karbantartó nyáron
Felújítási munka, karbantartási munka, az óvoda
lefestette az udvari játékokat, melyet ügyesen
tisztasága, esztétiku ma.
elvégzett.Figyelnek a rendre, a biztonságra, a

Folyamatosan

Intézkedésre nincs
szükség.

nem

tisztaságra.
Régóta van a pályán s a

óvoda
Kincskereső Tagintézmény

modern eszközök
beépítése az ő munkáját
Nem megfelelő végzettségO dolgozó
pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását .

nem

A dajkák és a karbantartó lelkiismeretes munkáját

Gyermekek Háza Déli

munkavégzése veszélyezt etheti az int ézmény

Intézkedésre nincs
szükség.

Az óvodapedagógus a Lépésről-lépésre pedagógiai
1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése
a BECS által.

is színesebbé tenné.

Innovatívan elsők között
gyakorl atunk ismeretében végzi munkáját. Figyelembe
volt, ako bevitte a
véve az Országos alapprogramot is. Jól felkészült,
csoportba a IKT
szakmailag kimagasló személyiség.
eszközöket. A jövőben

A törvény általi
kötelezettségnek, való

nem

megfelelés

feladata a digitális
eszközök rendszeres
használata.
Több évtizedes
óvodapedagógus szakmai
Nem megfelelő végzettségol dolgozó
munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapf eladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását.

tapasztalattal
1 fő óvodapedagógus ell enőrzése és értékelése
a BECS által.

Az óvodapedagógus lelkiismeretes, hatékony munkát

rendelkezik. Az IKT

végez. A LépésrlSl-lépésre pedagógiai gyakorlatnak és

eszközök fejlesztési

kötelezettségnek, való

az Országos alapprogramnak hO követője.

lehetőségének kutatása,

megfelelés

használata, beépülése a
munkájába jövőbeni
feladat.

A törvény általi
nem
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Intézmények vezetlli ellenllrzései
2017. évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

A1. ellen6rzés megállapításainak hasznosulilsa
érdekében tett

Kockilzat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapításai
javaslatok

Az óvodapedagógus gyermek cen t rikus,
felelősségteljes, megbízható személyiség. Nagyon

Nem megfelelő végzettségű dolgozó
munkavégzése veszélyeztet heti az intézmény
pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek

1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése
a BECS által.

megvalósulását.

szereti k a gyerekek. Rendszeresen tájékozódik az
óvodapedagógiai módszertanok változásairól, a
pedagógiára vonatkozó legújabb eseményekről.
Tyúkanyóként védi, gondozza, neveli a gyermekeket.

lntéikedések

Történt~

felel6ssécre
vonás
(igen/ nem)

Közel a nyugdijhoz, több
évtizedes
óvodapedagógusi múlttal A törvény általi
rendelkezik. Nagyon

kötelezettségnek, való

idegenkedik az IKT

megfelelés

nem

eszközöktől. Feladata az

ezzel való megbarátkozás.

Gyermekek Háza Déli
Jövő ben

óvoda
Kincskereső Tagintézmény

feladata, hogy

még jobban mélyüljön el
Nem megfelelő végzettségű dolgozó

Az óvodapedagógus egy éve dolgozik óvodánkban.

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény

1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése

Ügyesen megbarátkozott a Lépésről-lépésre

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek

a BECS által

pedagógiai gyakorlatunkkal. Nagyon szépen vezette a
délelőttöt,

megvalósulását.

elvarázsolta a gyerekeket, differenciált.

a Lépésről-lépésre
pedagógiai

A törvény általi

gyakorlatunkban. Merjen kötelezettségnek, való
segítséget kérni azon

nem

megfelelés

területeken, ahol nem
biztos. Az IKT eszközök
bevonása neki is feladat.

Nem megfelelő végzettségű dolgozó
munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását.

Gyermekek Háza Déli
Óvoda

Nem azonositott kockázatot.

Kertvárosi Csicsergő

A csoportban dolgozó pedagógusok beszoktatási
befogadási tevékenysége.hatékonysága,
eredményessége, esélyegyenlőség figyelemmel
kísérése.kapcsolatteremtő

képességek

milyensége?

A nevelési év elején minden csoportban a legfontosabb
a gyerekek befogadása, beszoktatása az
óvodapedagógusok minden csoportban ezt figyelembe -

intézkedés

nem

véve tervezték és szervezték a csoportok életét.

A dajkák a saját csoportjukon kívül milyen egyéb A takaritási rendet betartva végzik a napi
tevékenységeket végeznek?

Nem történt

tevékenységeket.

Nem történt
intézkedés.

nem

Nem történt
intézkedés.

nem

A szokásrendszer, a közösségi élet motiváció,az

Tagintézmény
Nem azonositott kockázatot.

egész napos tevékenységekben való

Zökkenőmentes

megjelenés figyelése,a személyi változások

elfogadtatása.

volt a személyi változások

hogyan hatnak a csoport életére?

Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt
Nem azonosított kockázatot.

Zökkenőmentes volt a személyi változások
tartja -e az életkori sajátosságnak megfelelő
feladat adásokat. A személyi változások hogyan elfogadtatása a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt.

hatnak a csoport életére?

-

Nem történt
intézkedés.

nem

Intézmények vezetői ellenőrzé sei
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2017.évben

Szervezetl egység
megnevezése

Azonosltott kockázat

Az elien6rzés megállapításainak hasznosulása
érdekében tett

KocUzat csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapltásal
javaslatok

Az óvodapedagógus a tevékenységeket
Nem azonositott kockázatot.

mennyire tudatosan szervezi. Megjelennek-e a
mindennapokban az egyéni fejl esztések.

Intézkedések

-

Nem történt

óvodapedagógusokat a tudatosság jellemzi .

A szülökkei való kapcsolattartás nagyon jól mOködik.

-

Nem t örtént

Mindkét csoportban a szabadjáték megjelenik.

-

Az egyéni fej lesztések jelen vannak,az

intézkedés.

Történt-e
felel6sségre
vonás
(igen/ nem)

nem

Hogyan szervezik az óvónök a hagyományos
Nem azonositott kockázatot.

ünnepek lebonyolitását, a szülökkel való
kapcsolattartás e tekintetben hogyan valósul

intézkedés.

nem

meg?

Gyermekek Háza Déli
óvoda
Kertvárosi Csicsergő

Nem azonosított kockázatot.

Tagintézmény

Nem azonosít ott kockázatot.

Nem azonosít ott kockázatot.

Nem azonosított kockázatot.

A szabadjáték fontosságának kiemelése
megjelenik-e a mindennapok során?
Megfelelő-e az óvodapedagógusok szakmai
együttmOködése csoporton belül?

Mérések határidejének betartása megtörténike?
A szülöi és orvosi igazolások nyomonkövetése
megtörténik-e?

A gyermekek egyéni
Szabálytalan mOködés.

fejlődési

Az óvodapedagógusok szakmai
megfelelö.

együttműködése

A mérések határidejét az óvodapedagógusok betartják. A szülői és orvosi igazolások nyomon követése
folyamatos.

-

Az ellenőrzött csoportokban a személyiségnaplók
kitöltése folyamatos, a gyermekek fejlettségi

Az óvodapedagó gusok

szintjének megfelelöen. A szülőket tájékoztatják az

szintjét

dokumentáló fejlödési napló vezetése, szülői
tájékoztatást igazoló nyilatkozat megléte.

-

óvodapedagógusok. A szülői nyilatkozatok is rendben
vannak.
2016/2017-es tanévtő l a Tevékenységközpontú

Óvoda
Bóbita Tagintézmény

Szabálytalan mOködés.

A naplók pontos, rendsz eres, naprakész vezetése
állapítható meg.

A naplók pontos, naprakész vezetése.

intézkedés.

Nem történt
intézkedés.
Nem történt
intézkedés.
Nem történt
i ntézkedés.

Mindenképpen hasznos,
mutatja az
óvodapedagógusok
igényességét és

nem

nem

nem

nem

Az ellenőrzés során
minden gyermeknek

eleget tesznek a törvényi
volt
kötelezettségnek. A
személyiségnaplója ,
szülőt tájékoztatják a
azon vezetve a
gyermek fejlődésérő l ,
fejlődése. A szülői
melyet aláírásával igazol a
nyilatkozatok is

Pedagógiai Programmal Nevelő óvodák egységes
szülő.
fejlődési napló szerint mérik a gyermekek fejlettségét.
Gyermekek Háza Déli

Nem történt

nem

rendben voltak.

Intézkedésre n incs
szükség.

nem

feladattudatát.
Nem azonosított kockázatot.

A hiányzások, szabadságok átláthatósága.

Nem azonosított kockázatot.

Szü lői-

Nem azonosított kockázatot.

és orvosi igazolások ellenőrzése

Pedagógiai munka

ellenőrzése

Önértékelési terv szerint.

az éves

Belső

A nyilvántartások rendszeres, pontos vezetése

A nyilvántartások

Intézkedésre nincs

állapít ható meg.

folyamatos ell enőrzése.

szükség.

Igazolatlan hiányzás nem történt.

Folyamatos ellenőrzés

Megfelelő, szinvonalas pedagógiai munka.

IKTSZ kompetencia
fejlesztése

Intézkedésre nin cs
szükség.

nem

nem

Munkája tükrözi a
pedagógus
kompetenciákat.

nem

Intézmények vezetői ellenőrzései
2017.évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

8. sz6mú melléklet
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Az ellenllrzés megállapításainak hasznosulása
érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett belsll
ellenllrzések

Ellenőrzés

megállapítása!
javaslatok

intézkedések

Történt-e
felelllsségre
vonás
(igen/ nem)

A dajkák eleget tesznek
Nem azonosított kockázatot.

óvoda helyiségeinek takarítása folyamatos
ütemben

megfelelően

Az

ellenőrzések

megfelelőnek

történik.

alkalmával a munkavégzést

találtam.

Gyermekek Háza Déli

munkájuk során az
intézményben kialakított
szokásnak

megfelelően

a

Intézkedésre nincs
szükség.

nem

kötelezettségeiknek.

Óvoda
Bóbita Tagintézmény
Az ellenőrzött csoportokban a pedagógusok
Nem azonosított kockázatot.

munkájukat a helyi pedagógiai gyakorlatnak és
a törvényi előírásoknak megfelelően végzik

Az ó vodapedagógusok
Az

ellenőrzések

alkalmával a munkavégzést

megfelelőnek találtam

eleget tesznek a

Intézkedésre nincs

pedagógiai és törvényi

szükség

nem

előírásnak .

Elektronikus napló
Nem azonosított kockázatot.

Munka időnyilvántartás ellenőrzése, csoport
napló naprakészsége.

Naprakész dokumentumok

folytatása,

Intézkedésre nincs

naprakészségének

szükség.

nem

megfelelően.

Nem azonosított kockázatot.

Nem azonosított kockázatot .

A dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése.

A törvényi előírásoknak megfelelően történik a
munkavégzés.

Beszoktatás,

Nyugodt, családias hangulat kialakult. A szokásokat a

szokásrendszer kialakítása a csoportokban.

gyermekek elfogadták és betartják.

Szabadságolási terv
elkészítése, elfogadása,
végre hajtása.

A látott tevékenységek
vázlatainak összegyüjtése
dossziéba.

Intézkedésre nincs
szükség.

Intézkedésre nincs
szükség.

nem

nem

Gyermekek Háza Déli
Óvoda

A látott tevékenységekről

Pitypang Tagintézmény
Nem azonosított kockázatot.

Hatékony pedagógiai munka az éves
tükrében.

fő

feladat

Az óvodapedagógusok hatékony pedagógiai
munkájukkal fejlesztik a gyermekek személyiségét.

reflektálás, az ellenőrzött
óvodapedagógus
Intézkedésre nincs
részéről,

további

szükség.

nem

fejlesztés közös
megbeszélése.

Hospit álások fo lytatása a
Nem

megfelelő

nevelő munka fejlesztése

végzettség(! dolgozó

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény
pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek
megvalósulását.

Hospitálások, tapasztalatcsere.

Az óvónők segítik egymás pedagógiai munkáját,

az Óvodai Nevelés

Intézkedésre nincs

tapasztalataik, ismereteik átadásával .

Országos Alapprogramja
és a Helyi Nevelési

szükség.

Program érdekében

nem
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Intézmények v ezetlll ellenlln:ései
2017. évben

Szervezeti egy5'g
megnevezése

Azonosftott kockáiat

Az ellenlln:és megállapftésalnak hasznosulása
érdekében tett

Kockázat csökkentése érdekében végzett belsll
ellenllrzések

Ellenllrzés megéllapftásal
javaslatok

Gyermekek Háza Déli

Szabálytalan

működés .

Óvoda
Manóvár Tagintézmény

Nem azonosított kockázatot.

Ingyenes étkeztetés nyilatkozatainak
ellenőrzése.

Rendelkezésre álló munkaeszközök,
tisztítószerek a dajkák, karbantartók

A nyilatkozatok rendben voltak.

Intézkedésre nincs

-

szükség.

A hiányzó eszközök

Hiányos eszközök.

pótlása.

munkavégzéséhez.

Szabálytalan

működés .

felülvizsgálata.

Lejárt munkaalkalmassági vizsgálatok.

az alkalmassági
vizsgálaton való
részvételre.

Szabálytalan

működés.

Szabálytalan

működés.

Szabálytalan

működés.

Gyermekvédelmi határozatok felülvizsgálata.

Csoportdoku mentációk vezetésének
ellenőn:ése.

Gyermekek egyéni fejlődési naplója

Nem megfelelő végzettségű dolgozó
Gyermekek Háza Déli

Óvoda

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény

A helyi nevelési programnak megfelel(!

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek

pedagógiai munka ellenlln:ése.

megvalósulását.
Nem azonosított kockázatot.

Technikai dolgozók munkájának ellenlln:ése.

figyelmének felhívása a
konkrét hiányosságokra.

kolléganőkkel

a kapcsolatuk,

a tisztaság iránti igényük,

Nem azonosított kockázatot.

Az éves szabadságok kiadásának, rendjének
meghatározása.
Gyermekek orvosi és szülői igazolásának
ellenlln:ése.

Intézkedésre nincs
szükség.
Intézkedésre nincs

Nem volt

szükség.

Munkaidő nyilvántartás vezetésének
ellenlln:ése.

Pontatlanság fordult elő.

nem

nem

nem

nem

nem
nem

egyezőség

munkaidő

Nem azonosított kockázat ot.

nem

javítása.

szükség.

Rendben találtuk.
Rendben találtuk.

mielőbbi

Intézkedésre nincs

-

alaposságuk megfelel(!.
Nem azonosított kockázatot.

csoportdokumentáció
ban előforduló hibák

szükség.

programunknak megfelelően.

nem

A

Intézkedésre nincs

lelkesen, szakmai felkészültséggel végzik munkájukat

együttműködésük,

nem

érvényesítésére.

Intézkedésre nincs
szükség.

-

Az óvodapedagógusok megfelelően, szeretettel,

Gyer mekekkel,

Manóvár Tagintézmény

Dolgozók figyelmé nek
felhívása a mie l őbbi

szükség.
Az óvodapedagógusok

M indent rendben találtunk.

szerint az

eszközök mielőbbi

Intézkedésre nincs

A határozatok rendben voltak.

Néhány esetben pontatlanság fordult elő.

Lehetőség

nem

pótlása.

Egyeztetés a dolgozókkal
Egészségügyi kiskönyvek érvényességének

lnté1kedések

Történt-e
felellls5'gre
vonás
(igen/nem)

a
Az átírt munkaidő
nyilvántartások nyilvántartás

és a hozzá kapcsolódó
doku mentumok között.

egyeztetése a hozzá
kapcsolódó

nem

A munkaidő nyilvántartás dokumentumok

Nem azonosít ott kockázatot.

Udvari játékok felülvizsgálat

Balesetveszélyes játékok cseréje, folyamatos

átírása.

alapján.

-

szükség.

Intézkedésre nincs

nem

Intézmények vezetői ellenlSrzésel
2017.évben

Szervezeti egység
mecnevezése

Azonosított kockázat
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Az ellenlSnés megállapításainak hannosulása
érdeUben tett

Kockázat csökkent ése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6nés megállapításai
javaslatok
A fe l merülő problémák
azonnali
megbeszélésének
szükségessége,valamint

Nem azonosított kockázatot.

Pedagógiai munka ellenőrzése.

A pedagógusok differenciáltan, egyéni bánásmód

az egyre több,

alkalmazásával, a gyermekek képességeinek, egyéni

ingerszegény

fej lettségi szintjének és életkori sajátosságainak
figyelembe vételével végzik munkájukat.

környezetből érkező

gyermekre való
tekintettel, még több
szociális, élmény-és
tapasztalatszerzési
lehetőség

Nem azonosított kockázatot.

Dokumentációk ellenőrzése

Dokumentumok napra készek.

biztosltása.

Intézkedések

vonás
(igen/nem)

A felmerülő gondok
azon nali orvoslása,
személyes példa - és
mintaadás fokozott
előtérbe helyezése,
szülőkkel való

nem

esetmegbeszélések,
problémamegoldások,
kisebb fórumok
beiktatása( pi
szokásrendszer).
Intézkedésre nincs

-

Történt-e
felelősségre

szükség.

nem

A gyermekvédelmi felelős

Gyermekek Háza Déli

Szabálytalan működés.

Gyermekvédelmi feladatok ellenőrzése.

A dokumentációk naprakészek.

Óvoda

kapcsolatot tart a

Az intézkedések napra

családsegítő

készsége miatt nem

és

gyermekjóléti központtal, volt szükség
és szükség esetén a
intézkedésre.

nem

gyámhatósággal.

Butykatelepi telephelye

Az eszközök állagának megóvása, felújítása, a
lehetőségekhez

Nem azonosított kockázatot.

Szertár ellenőrzés

képest folyamatos. A saját készítésű

fejlesztő eszközök, tevékenységhez kapcsolódó

rendszerezése szükséges a könnyebb hozzáférhetőség
végett.

Pontatlan leltári és selejtezési adatok, hibás

figyelmének

megszervezésére és az

nem

ellenőrzés i

javaslatban
minden dolgozó részéről.
leírtak betartatására.

Leltár egyeztetés

Az elektromos berendezések és elhasznált, sérült,

a hozzájuk kapcsolódó

Szakemberrel való

elavult eszközök és játékeszközök selejtezése.

szakvélemények

kapcsolat felvétel.

nem

beszerzése.

eszközgazdálkodás.

Nem azonosított kockázatot.

hozzáférhetősége végett

nagyobb precizitás

Felelős

fe lhívása a munka

Selejtezés előkészítése és

Hibás leltárívek, új beszerzések felvételének
hiánya.

Az eszközök

HH és HHH határozatok iktatása

Szü lők folyamatos

A szü lővel való folyamatos kapcsolattartás a
támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok időben

tájékoztatása, gyakori

való bemutatása érdekében.

figyelemfelhívás.

Üzenőfalon való

tájékoztatás és
személyes konzultáció
a szülőkkel.

nem
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Intézmények vezet6i ellen6rzései
2017.évben

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kockázat

Az ellen6rzés meg"lapítbainak ha51nosulása
érdekében tett

Kockáza t csökkentése érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapításai
javaslatok
Szü lők

Intézkedések

Történt -e
felel6sségre
vonás
(igen/nem)

tájékoztatása,

folyamatos
figyelmeztetés a
hiányzások bejelentésére,

Nem azonosított kockázatot.

Minden
és az igazolások
óvodapedagógus
leadásának fontosságára.
odafigyel a hiányzások
A hiányzások havi
igazolására.
rendszerezése a

Egységes nyomtatvány használata.

Hiányzások nyilvántartása

Gyermekek Háza Déli
Óvoda

nem

csoportban dolgozó

Butykatelepi telephelye

óvodapedagógusok
részéről.

Együttmüködés,
Nem azonosított kockázatot.

Munkaidő nyilvántartás folyamatos vezetésének
ellenőrzése.

kommunikáció az

Az előírásoknak megfelelően történik a dokumentálás. -

esetleges munka i dő
változások miatt.

Munkavégzés al kalmával
Dajkák munkájának ellenőrzése.
Nem azonosított kockázatot.

A szükséges eszközök, takarítószerek
rendelkezésre állnak-e, azok állapota.

törekedjenek a
takarékosságra, illetve a

A tisztítószer ellátása megfelelő, udvari takarító
eszközök is

megfelelőek.

munkavédelmi
előírásokat

minden

nem

Dajkákkal
megbeszélés,
munkaköri leirások

nem

átbeszélése

esetben tartsák be.

Csoportok dokumentumok és a HH, HHH helyzet
Nem azonosított kockázatot.

megállapitásáról szóló dokumentumok
nyilvántartásának ellenőrzése.

A gyermekvédelmi

felelős.illetve

a csoportos

óvodapedagógusok megfelel6en vezetik a

Határozatok folyamatos

Visszaellenőrzések

dokumentumok nyilvántartását.A felvételi mulasztási

ellenőrzése.

végzése.

Kontrollpont

Gyermekek Háza Déli
óvoda

nem

naplóban megtalálhatóak a bejegyzések.

Nem azonosított kockázatot.

Gyermeki hiányzások ellenőrzése.

Folyamatos

Igazolatlan hiányzás nem történt.

ellenőrzés .

Kassa utcai telephelye

létrehozása a pontos
igazolásvezetés

nem

érdekében.
Nem azonosított kockázatot.

Nem azonosított kockázatot.

Nem azonosított kockázatot.

A felvételi mulasztási naplók naprakész

Naprakészen vannak vezetve a felvételi mulasztási

Továbbra is naprakész

vezetésének ellenőrzése.

naplók.

vezetés.

Szülői

nyilatkozatok

A gyermeki

ellenőrzése.

fejlődést

nyomon

követő

dokumentumok vezetésének ellenőrzése.

Minden szülő nyilatkozott.hogy igénybe tudja -e venni
az ingyenes gyermekétkeztetést.

A dokumentumok vezetése megfelel a t örvényi
előírásoknak.

erősítenek

meg.

végzése.

kezelése a pedagógiai

aktualizálása.

asszisztensek feladata.

továbbiakban is.

nem

A dokumentumok

nyilatkozatok

Törvényi megfelelés a

A szülők évente két alkalommal

tájékoztatást kapnak amit aláírásukkal

Változás esetén

Ellenőrzések

nem

Az óvodapedagógu sok
munkájának
ellenőrzése.

nem

Intézmények vezetői ellenőrzései
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2017. évben

Szerve1eti egység
megneve1ése

Az.onosltott kockáiat

Az. ellen6rzés megállapftásalnak hasinosulása
érdekében tett

Kockáiat csökkentHe érdekében végzett bels6
ellen6rzések

Ellen6rzés megállapltásai
javaslatok

lntézkedHek

Történt-<!
felel6sségre
vonás
(igen/nem)

A nyilvántartások
Nem azonositott kockázatot.

Továbbra is naprakész

pontosságának

vezetés.

ellenőrzésére

Szakmai, pedagógiai munka ellenőrzése

Pontos, naprakész dokumentálás.

Jelenléti ívek, szabadság nyilvántartások

A nyilvántartások rendszeres pontos vezetése

ellenőrzése.

állapítható meg.

Pedagógiai munka ellenőrzése az éves Belső

Elvárásoknak megfelelő, színvonalas pedagógiai

IKT kompetenciák

kompetenciáknak

Önértékelési terv szerint.

munka.

fejlesztése.

megfelelő

havi

nem

kontrollok végzése.
Nem azonosított kockázatot.
Gyermekek Háia Déli

kontrollpontnak
mPofelPlfl Pllenflrz.S.s.

Intézkedésre nincs
szükség.

nem

Pedagógus

óvoda
Kassa utcai telephelye

A kialakított

Nem azonosított kockázatot.

nem

felkészültség.
Nagy figyelmet
Nem azonosított kockázatot.

Munkakörülmények ellenőrzése,

Az óvodai tevékenységet biztonságos környezetben

balesetveszélyes eszközök kiszOrése.

szervezik az óvó nők. Gyermekbaleset nem történt.

Továbbra is figyeljünk a

fordítu nk továbbra i s a

biztonságos környezet

biztonságos óvodai

kialakítására.

környezet

nem

megteremtésére.
A jogszabályi változások
A gyakran változó jogi környezet a Pedagógiai
Programban megfogalmazott célkitOzések
teljesülését akadályozhatja.

A dokumentáció jogszabályoknak megfelelő
vezetése

A jogszabályoknak megfelelően a csoportnapló és a

figyelemmel kísérése,

gyermekek fejlődését nyomon követő napló

szükség esetén a

feldolgozásra került.

dokumentumok

Intézkedési terv
készítése.

Nem

módosítása

Nem azonosított kockázatot

Leltározás, selejtezés

Leltározási ütemterv végrehajtása. Selejtezés,

A leltári tárgyakról

leltározás előkészítése, végrehajtása.

kartonok felvezetése.

A leltári kartonok
vezetése napra készen

Nem

tórténjen.

Az alapnyilvántartás
aktualizálása, a hiányzó

Tündérkert Keleti Óvoda

dokumentumok pótlása :

Székhelyinté1mény,

Önéletrajz, erkölcsi

Tagintézmények és

bizonyítvány, oklevelek,

Telephelyek

Pontatlan vagy hiányos adatrögzítés, törvényi
szabályozás figyelmen kívül hagyása.

Szem élyi anyagok felülvizsgálata

tanúsítványok,

Az alapnyilvántartások

jogviszonyokat igazoló

aktualizálása és a

Szükséges a személyi anyagok felülvizsgálata, a hiányzó dokumentumok,
dokumentumok pótlása.

megfelelő

hiányzó

fizetési

dokumentumok

osztályba történő

pótlása a kijelölt

besorolás, jubileumi

határidőre

Nem

megtörtént.

jutalmak megállapítása,
esedékessége. Minősítési
eljárásról tanúsítvány
személyi anyagban
történő

elhelyezés.

1:
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2017. évben

Az ellen6rzés meg,llapításainak hasznosulha

Szervezeti egység
megnevezése

Azonosított kock,zat

KocUzat csökkent ése érdekében végzett bels6
ellenc5rzések

érdekében t ett
Ellen6rzés meg,llapításal
javaslatok

Épületek, udvar állagromlása, környezet, udvari
játékok elöregedése.

Épület/udvar karbantartás, állagmegóvás

Az intézmény épület/udvar állagának korszerűsítése.

Tündérkert Keleti Óvoda

Intézkedések

Nefelejcs Tagintézmény,

A Fenntartó felé

Százszorszép
Tagintézmény, Élet úti

jeleztük a

Telephely, Koszorú úti
Telephely új udvari
játékok telepítése,

Székhelyintézmény,

balesetveszélyes játékok

Tagintézmények és

lebontása.

Történt-e
felel6sségre
vonás
(igen/nem)

problémákat, A
munkálatokkal
megszüntettük a
balesetveszélyt és a

Nem

müködésgátló
helyzetet.

Telephelyek
A jogszabályi vál t ozások figyelmen kívül hagyása,
feladatok, jogkörök, hatáskörök pontatlan
meghatározása.

A meglévll szabályzatok felülvizsgálata,
törvénynek való megfeleltetése

A szabályzatok a törvényi elllirásoknak megfelelnek

A jogszabályi változások

A szabályzatok

figyelemmel kísérése,

felülvizsgálata
megtörtént, a törvényi

szükség esetén a
dokumentumok
módosítása.

változásokat
aktualizáltuk.

Nem

9. szdmú m~llllcl~t
.../2018.(V. 31.) számú határozathoz

Kontrollkörnyezet javltását é rlntö javaslatok
2017. év
Onkormányzat
2017. é vben végzett ellen6rzések

Rendelet

SZMSZ

ECY~

dokumentumok

Nemzetiségi Onkormányzatok
Ecvéb
Szabályzatok
dokumentumok

SZMSZ

Polgármeste ri Hivata l
Alapltó
Szabályzatok

dokumentumok

okirat

Szociális
és
Köznevelési
Osztály
kontrollrendszer
muködésének ellenőrzése
VaBYongudálkod ási Osztály kontrollrendszer műkodésének

SZMSZ

Alapftó
okirat

Szabályzatok

Gazdasági társaságok
1.éteslt6
okirat

Ecv~

dokumentumok

SZMSZ

Sz•b"yutok

Ecvéb
dokumentumok

3
2

ellenőrzése

Polgármesten Hivatal 2017. évi költségvetéso rendeletének
felúlvizsgálata
Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési
beszámolójának és zárszámadásának felulv1zsgálata
Polgármesteri Hivatal közérdekO adatok köuétételi
kötelezettség teljesítésének vizsgálata

Intézmények
Eavéb

1
l

Polgármesteri Hivatal Informatikai ellen6m!se

l

l

2

3

2

2

3

1

3

Feladatellátás szakmai felulvizsgálata, szolgáltatások
biztosításának, szabályszerOségének utóellenőrzése az
E&észséguBYi Alapellátási Igazgatóságnál

l

9

2

l

l

1

Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások
biztosításlinak, szabályszeniségének ellen&zése, pályázatok
elszámolásának felülvizsgálata a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárnál
A Jósa András Múzeumnál lefolytatott 2016. évi Állami
Számvevőszéki
ellen6nés által feltárt hiányosságok
megszüntetésének vizsgálata
A Szociális és Köznevelési Osztályon az Önkormányzat által
támogatott szervezetek, rendezvények ellen6rzése
A Kulturálos Osztályon az Onkormányzat által támogatott
szervezetek, rendezvények: ellen6rzése

A
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
feladatftnanszírozásának,
önkormányzati
támogatás
teljesülésének vizsgálata

l

2

l

1

l

"Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz" kapcsolódó
település-központú
alprogram
(Digitális
kísérleti
Nyíregyháza) keretein belül vállalt feladatok ellenőrzése a
Nyíregyházi Ipari Park KFT-nél

1

Kormányzati szektorb• sorolt szervezetek adatszolgíltatási
kötelezettségeinek felülvozsgálata a Nyíregyházi Informatikai
Nonprofit KFT-nél
a

Nyíregyházi

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási
kötelezettségeinek felülvizsgálata
a Nyírvidék TSZK

Nonprofit KFT-nél
Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási
kötelezettségeinek felülv1zs1álata
Móricz 2s1gmond
Színház Nonprofit KFT-nél

•

A Josa Andras Múuumnál Rom6n Zolronné k/5za/kolmazott

l

/lletményrendezési ügyének soron kívüli felü/vlzsgálolo

A Jósa Andrtís
felülvizsgálata

Múzeum

ellen6nési

nyomvonalának

A Jósa András Múzeum Integrált kockázatkezelésének
ellen6rzése
A Móricz 2s1gmond MeBYel és Városi Könyvtár ellenooési
nyomvonalának felülvizsgálata

7

2

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási

kötelezettségeinek
felülvizsgálata
Sportcentrum Nonprofit KFT-nél

l

l
l

l

l

4

Kontrollkörnyezet javítását érintő j avaslatok
2017. év
Onkormányzat
2017. évben végzett ellenőrzések

Rendelet

SZMSZ

Nemzetiségi Onkormányzatok

Egyéb
dokumentumok

Egyéb
dokumentumok

Szabályzatok

SZMSZ

Polgármesteri Hivatal
Alapító
Szabályzatok
okirat
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Intézmények
Egyéb

doku mentumok

SZMSZ

Alapító
okfrat

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Integrált
kockázatkezelésének ellenőrzése

A Váci Mihály Kulturális Központ ellenőrzési nyomvonalának
felülvizsgálata
A
Váci
Mihály
Kulturális
kockázatkezelésének ellenőrzése

Központ

Az

Egészségügyi

Alapellátási

Igazgatóság

1

1

2

ellenőrzési

Integrált

felülvizsgálata

1

1

1

1

1

Az Eszterlánc ~szaki óvoda Integrált kockázatkezelésének

1

ellenőrzése

Az Eszterlánc ~szaki óvodánál a leltározás, selejtt!'zés

1

lebonyolításának felülvizsgálata
A Gyermekek Háza Déli óvoda ell•néírzési nyomvonalának
felülvizsgálata

5

1

1

1

integrált

1

A Tündérkert Keleti óvoda e11 enc5rzési nyomvonalának
felülvizsgálata
A Tündórkert Keleti óvoda integrált kockázatkezelésének
ellenőrzése

A Búzaszem Nyugati óvoda ellenőrzési nyomvonalának
felülvizsgálata
A Búzaszem Nyugati óvoda integrált kockázatkezelésének
ellenőrzése

1

1

1

1

1

1

1

1

A Nyíregyházi Cantemus Kórus ellenőrzési nyomvonalának
felülvizsgálata

1

Nyíregyházi
A
cantemus
kockázatkezelósónek ellenőrzése

1

A Közintézményeket Működtető
nyomvonalának felülvizsgálata
A Közintézményeket Működtető
kockázatkezelésének ellenőrzése

Központ
Központ

integrált
ellenőrzési

integrált

A Közintézményeket Működtető Központnál a leltározás,
selejtezés lebonyolításának felülvizsgálata
Kontrollkörnyezet Javítását érintő javaslataink

Egyéb
dokumentumok

1

Az Eszterlánc ~szaki óvoda ellenőrzési nyomvonalának

Kórus

Szabályzatok

1

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál a leltározás,
selejtezés lebonyolításának felülvizsgálata

óvoda

SZMSZ

okirat

1

kockázatkezelésének ellenőrzése

Háza
Déli
A
Gyermekek
kockázatkezelésének •llenéírzóse

LétesítO

1

utóellenőrzése

Igazgatóság

Gazdasági társaság ok
Egyéb
dokumentumok

1

integrált

A Váci Mihály Kulturális Központnál a leltározás, selejtezés
Az Egészségügyi Alapellátási
nyomvonalának felülvizsgálata

Szabályzatok

1

4

1

0

0

0

0

0

9

19

2

0

2

1

2

1

2

1

33

28

1

1

9

4

