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2019. évi Ellenőrzési Terv - tartalmi összefoglaló 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve a Magyarország helyi 
önkormányzata iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (3-4) bekezdés, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70.§, valamint a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban 
Bkr.) 29.§ felhatalmazása alapján, az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervében és a 

kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló 

erőforrásokon alapul. 

Az éves ellenőrzési terv az államháztartásért felelős miniszter által (2018. szeptember hónapban) 
közzétett módszertani útmutató, a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés 
Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáinak (llA Normák) és a magyarországi államháztartási belső 
ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjainak figyelembevételével készült. 

A nemzetközi belső ellenőrzési standardok alapján a belső ellenőrzés következő lényeges ismérvei: 
A belső ellenőrzés egy, az ellenőrzés és az arról való jelentés irányultságában belső, 

bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység. 
A belső ellenőrzés a felelős szervezetirányítás egyik legfontosabb elemeként működik. 
A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével segíti a költségvetési szerv belső 

kontrollrendszerének folyamatait. 

Az Ellenőrzési Osztály a Polgármesteri Hivatalban szervezetileg és funkcionálisan is független belső 

ellenőrzési szervezetként működik. 

Az ellenőrzések során folyamatosan értékeljük a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését, 
a közpénzfelhasználás szabályosságát, a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű és 

felelős gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését. 
Az e ll enőrzések keretében értékeljük az integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet 

érvényesülését. 
A megfelelő kontrollrendszer jelentősen csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. A belső 
ellenőrzés célja a kontrolltudatosság megteremtése, az integrált kockázatkezelés hatékonyságának 
növelése. 

Továbbra is kiemelt feladat a projektek és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzések vizsgálata, az integrált 
kockázatkezelési rendszer folyamatos értékelése, a hatékony működtetéshez tanácsadás nyújtása. 

Továbbá a feladatfinanszírozási rendszerhez kapcsolódó normatívák igénylésének és elszámolásának, 
az azokhoz kapcsolódó nyilvántartások megfelelőségének vizsgálata. 

Prioritást élvez az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés kontrollja. Cél: bizonyosság szerzése 
arró l, hogy a szervezeti egységek, intézmények az adatkezelés, adat-, és információ védelem 

biztosítása érdekében megfelelő kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes adatok 
védelme, az adatkezelő megtette-e a jogszabály által elvárt műszaki- és szervezési intézkedéseket. 
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Az Ellenőrzési Osztály belső ellenőrei: 

1) lrányítószervi, tulajdonosi és támogatói ellenőrzést végezhetnek: 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, 
Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, 

az önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 

használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, 
az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 

kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, 

Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1.§ a) pontjában meghatározott 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 

2) Irányított szervek/intézmények belső ellenőrzését ellátják (közgyűlési döntés alapján) 
3) Megállapodás alapján a települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését végzik. 

4) Önkormányzati tulajdonú Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzését 
végezhetik (közgyűlési döntés alapján). 

A 2019. évi ellenőrzési tervben elkülönülten kerültek meghatározásra az önkormányzati ellenőrzések 
(irányítószervi, tulajdonosi) és az intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezetek belső ellenőrzései. 
Az intézményenkénti belső ellenőrzési tervet az intézményvezetők, mint a költségvetési szerv vezetői 
jóváhagyták. 

A nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési tervét az elnökök hagyták jóvá. 
A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek esetében egy nonprofit társaság kérte az Ellenőrzési 
Osztály általi belső ellenőrzést. Ez az ellenőrzés a kapacitás felhasználást érinti. 

A kormányrendelet előírásai alapján az Ellenőrzési Osztályon belüli feladatmegosztás úgy lett 
kialakítva, hogy elkülönüljön az irányítósze rvi ellenőrzés az intézmények/ nemzetiségi önkormányzatok 
belső ellenőrzésétől. 

Érvényre jutottak az összeférhetetlenségi szabályok (intézményi belső ellenőrzést végző személy nem 
végezhet irányítószervi ellenőrzést). 

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja: 

• Azonosítsa a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat. 

• Segítse a vezetők, szervezeti egységek közötti információáramlást, kommunikációt és 
együttműködést. 

• Az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása. 

• Az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem . 

• Az ellenőrzés lefedettségének növelése. 

• Az ellenőrzés javaslatainak minél nagyobb hasznosulása - intézkedési tervek végrehajtásának 
monitoringja. 

• Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését. 

• Tudatosítani az ellenőrzött szervezeteknél a kontrollfolyamatok jelentőségét. 

• Az ellenőrzések a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és szakszerűen kerüljenek 
végrehajtásra, előre mutató, helytálló javaslatokat fogalmazzanak meg. 

• A szervezet vezetőit a releváns eseményekről és tevékenységekről strukturált, 
döntéstámogató információkhoz juttatni, mely alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése 
biztosított. 
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Az ellenőrzési terv előkészítése 

A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium 
által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a 
tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet. 

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a 

kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával 

hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. 

A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja : 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (Mötv.) 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 

• a költségvetési szervek be lső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Bkr.), módszertani dokumentumai 

• Minisztériumi Módszertani Útmutatók 

• Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

Az ellenőrzési osztály a tervezés előkészítési időszakában javaslatokat kért a felső vezetéstől, a hivatal 
belső szervezeti egységeinek vezetőitől, intézményvezetőktől annak érdekében, hogy a fontosnak ítélt 
témákat beépíthesse az éves ellenőrzési tervébe. 
Az éves ellenőrzések kockázatelemzéseit értékelve meghatározásra került az ellenőrzési fókusz. Az 
intézményi belső ellenőrzések meghatározására a vezetői javaslatok, saját kockázatértékelések és a 
belső ellenőrzés által készített kockázatelemzés, a kulcs folyamatok kockázatossága alapján került sor. 

Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőri kapacitást (1. sz. melléklet) . 
A jelenlegi belső ellenőrzési szervezet felkészültsége, gyakorlati tapasztalatai alapján képes és alkalmas 
arra, hogy a tervben jelölt ellenőrzéseket elvégezze, és egyéb szakmai feladatait (tanácsadást) ellássa. 
Minden belső ellenőr rendelkezik a jogszabály által előírt belső ellenőri regisztrációval. 

A 2019. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzések összesítőit a 4-8. és a 11-13. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vettük: 

• az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó 

tevékenységeket, 

• az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatokat, speciális jogszabályi előírásokat, 

• a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezetteknél, 

• a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzatot, a közbeszerzési 
eljárásokat, 

• a vezetők (szervezeti egységek, intézmények) javaslatait, 

• a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, 

• a szervezeti egységek vezetői, intézményvezetők, belső ellenőrök és belső ellenőrzési vezető 
által készített kockázatelemzéseket. 

NYIRE'GYHÁlA 
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A 2019. Éves ellenőrzési terv szerkezeti felépítése: 

1. Önkormányzat 
1/1. Polgármesteri Hivatal 
1/2. Irányított szervek/intézmények - irányítószervi ellenőrzései 
1/3. Egyéb önkormányzati ellenőrzések - céltámogatások, nemzetiségi önkormányzatok -
1/4. Gazdasági társaságok ellenőrzése (önkormányzat többségi befolyással rendelkezik) 

II. Intézményi belső ellenőrzések 
Ill. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok 

IV. Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 

1/1. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit érintő ellenőrzések 

1) Kontrollrendszer működésének értékelése 
>- Ellátási Osztály 

A szervezeti egységen belül kialakított kontrolltevékenységek, kontrollpontok 
felülvizsgálata. Fontos az egyértelmű, ellenőrizhető, számon kérhető szabályozás, a 

megfelelő felelősségi körök meghatározása. A kontroll rendszer értékelhetősége végett 
kiemelt jelentőségű ellenőrzés. 
Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 
Több belső ellenőrzés során is érintett az osztály feladatellátása, kiemelt fontosságú az 
iratok kezelése, vagyonelemek biztosítása, projektek beruházásainak aktiválása, ezért a 
szervezetre gyakorolt hatás, a kockázati szint magas. Indokolt a kialakított belső 

kontrollrendszer teljes körű értékelése. 

2-5) Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 
>- Szociális és Köznevelési Osztály 
>- Jegyzői Kabinet 
r Építésügyi Osztály 
>- Igazgatási Osztály 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, követelmények változása magas kockázatot 
jelentenek. A kockázatelemzés főbb szempontjai a kezelt adatkörök érzékenysége, 
valamint a belső ellenőrzések lefedettségének biztosítása. 
Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: magas 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

6) Befejezetlen beruházások állományának fe lülvizsgálata 
>- Gazdasági Osztály 
);.- Ellátási Osztály 
:;... Vagyongazdálkodási Osztály 
>- Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A beruházások megvalósulását követő aktiválás végrehajtása a tárgyi eszköz analitikában, 

főkönyvi könyvelésben, vagyonkataszteri nyilvántartásban kiemelt fontosságú a vagyon 
szabályszerű kezelése, vagyon védelme tekintetében. Az ellenőrzés a számviteli 
szabályszerűséget, a vagyonbiztosítás megfelelőségét vizsgálja. 
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Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

7) Projekt vizsgálata (Európai Uniós forrásból megvalósult} 
(kockázatelemzéssel kiválasztott projekt) 

> Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra 
>- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
:.;... Szociális és Köznevelési Osztály 
> érintett szervezeti egységek (Gazdasági Osztály, Ellátási Osztály, 

Vagyongazdálkodási Osztály, Közbeszerzési Referatúra) 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Jelentősen megnövekedett a pályázati források következtében a projektek nagy arányt 

képviselnek az önkormányzati költségvetésben. Az Uniós források felhasználása kiem elt 
kockázati tényező, a szervezetre gyakorolt hatás magas, ezért elengedhetetlen azok belső 
ellenőrzése. Prioritást élvez az információs és kommunikációs rendszer értékelése, illetve a 
monitoring stratégia felülvizsgálata. 

8) Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi adó méltányosság és részletfizetési 
kérelmek elbírálásának, jogszerűségének ellenőrzése 

> Adóosztály 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: magas 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Helyi adókkal kapcsolatos belső ellenőrzés az elmúlt S évben nem volt, így az i dőkockázat, 

kontroll kockázat igen magas. Annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzünk a szabályszerű 
és megfelelő eljárásról indokolt az ellenőrzés lefolytatása. Kiemelt szempont az integritás 
szemlélet és az adatbiztonság értékelése. A (2016-2019. évi) Stratégiai Ellenőrzési Tervben 
megfogalmazott célok teljesítése érdekében erre a vizsgálatra még nem került sor (6.sz. 
melléklet). 

1/2. Irányított szervek/intézmények irányítószervi ellenőrzései 

9-10) Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nyilvántartások felülvizsgálata 
> Tündérkert Keleti Óvoda 
> Búzaszem Nyugati Óvoda 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ilyen célvizsgálat még nem volt, az időkockázat miatt, és az átláthatóság biztosítása érdekében 
indokolt az ellenőrzés. Külső ellenőrzést megelőző kontroll. 

~- -----
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11) Feladatellátás finanszírozásának, elszámolásának felülvizsgálata 
> Nyíregyházi Család- és gyermekjóléti Központ 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: magas 
szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

A feladatfinanszírozás esetében az igénylést és elszámolást alátá masztó dokumentációk 

ellenőrzésével csökkenthetők a pénzügyi kockázatok, elkerülhető a visszafizetési 

kötelezettség. Ennél az intézménynél nem volt ilyen típusú vizsgálat, időkockázat magas, 
mindenképp indokolt a felülvizsgálat. 

1/3. Egyéb önkormányzati ellenőrzések 

12-15) Önkormányzat által támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése 

(kockázatelemzéssel kiválasztott négy szervezet/rendezvény) 
> Polgármesteri Hivatal közreműködő szervezeti egységei 
> támogatott szervezetek 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: magas 
szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

A támogatások odaítélésének, felhasználásának, beszámolásának, szabályszerűségének, 

kontrolltevékenységek teljesülésének vizsgálata. 
(Kiválasztás szempontja: eltelt idő, összeg, korábbi tapasztalatok) . Bizonyosság szerzése a cél 
szerinti felhasználásról. 

1/4. Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági/nonprofit társaságok ellenőrzése 

16-18) Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése 
(Kockázatelemzéssel kiválasztott három gazdasági társaság/non-profit szervezet) 
Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: magas 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

19-20) Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata 

> Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 
> VÁROS-KÉP Nonprofit Kft . 

Kockázati besorolás: 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
ldőkockázat magas, ilyen célvizsgálat lefolytatására eddig még ennél a két társaságnál nem 
került sor. Belső konzultáció volt ebben a témában, így várhatóan a kockázati szint közepesnél 
nem magasabb. 

21) Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának és transzferár nyilvántartásának 
felülvizsgálata 
> Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 
Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata. 2018. évről áthúzódó 
ellenőrzés. Kiegészült a transzferár nyilvántartás felülvizsgálatával. 

\-" .) 'J Y , _R F G Y H Á Z A 
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Kockázat i besorolás : 
bekövetkezés va l ósz ínűsége : közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

II. Intézményi belső ellenőrzések 
13 önkormányzati intézmény- Részletesen 2.sz. melléklet „//. Irányított szervek intézményi 
belső ellenőrzése" fejezetben . 

Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálat 

~ 13 intézmény 
Kockázat i besoro lás : 

bekövetkezés va l ósz ínűsége : magas 
szervezetre gyakorol t hat ás : magas 

Közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata, munkakör átadás/átvétel 
ellenőrzése 

~ 8 intézmény 

Pénzkezelés ellenőrzése 
~ 1 intézmény 

Gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése 
~ 1 intézmény 

Gazdasági események elszámolása, dokumentálása, az operatív gazdálkodási jogkörök 
gyakorlásának vizsgálata 
~ 1 intézmény 

Feladatfinanszírozással kapcsolatos elszámolások felülvizsgálata 
~ 1 intézmény 

Ill. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 
Pénzkezelés ellenőrzése 

~ M ind a hét Nemzetiségi önkormányzatnál két belső ellenőrzésre kerül sor. 

IV. Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet belső ellenőrzése 
~ NYÍRINFO Nonprofit Kft. 

Közbeszerzések lebonyolításának felülvizsgálata 
gazdálkodási jogkörök szabályozásának kontrollja 
közzététe li kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, a rendelkezésre álló éves ellenőrzési kapacitás 10 %-át 

terveztü k. 

2019. évben fo lytatjuk az előző években elkezdett monitoring vizsgálatokat, melyek az intézkedési 
tervek végrehajtásának felülvizsgálatát jelentik, annak érdekében, hogy ne csak a jelentősebb 
hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések végrehajtásáról győződjünk meg egy utóvizsgálat 

keretében, hanem teljes körűen megbizonyosodjunk az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok 
hasznosulásáról. 
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Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámolást követően monitoring rendszerben, kockázati 
tényezők minősítése alapján a végrehajtott intézkedést kontrolláljuk. 
2018. évben lefolytatott három ellenőrzés monitoring vizsgálatát tervezzük. 

2019. évi ellenőrzési fókusz 

• Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek elszámolásának, felhasználásának 

ellenőrzése. 

• Új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés felülvizsgálata. 

• Önkormányzat által finanszírozott rendezvények, céltámogatások ellenőrzése. 

• Feladatfinanszírozást megalapozó dokumentációk kontrollja. 

• Szabályozottság, kontrollkörnyezet ellenőrzése . 

• Kontrolltevékenységek működésének értékelése (gazdálkodási jogkörök). 

• Pénzkezelés gyakorlatának felülvizsgálata. 

• Intézkedések végrehajtásának ellenőrzése. 

• Szervezeti integritást sértő események kiszűrése . 

2019. Éves ellenőrzési tervünkben az alábbi prioritásokat fogalmaztuk meg: 

• Bizonyosság szerzése az adat-, és információ védelem biztosításáról, az új adatvédelmi 
előírások érvényesítéséről. 

• A projektek felülvizsgálata annak érdekében, hogy meggyőződjünk a támogatási szerződésnek 
megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, 
azt szabályszerűen bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az elkülönített 
nyi lvá nta rtásokró 1. 

• A kontrollrendszer, kontrolltevékenység értékelésére minden ellenőrzésünk során kiemelt 

figyelmet fordítunk. 

• Pénzkezelés rendjének, munkamegosztási megállapodás megfelelőségének, kulcskontrollok 
működésének értékelésével meggyőződni az integritás teljesüléséről, a kontrolltudatosság 

létéről. 

• Folytatjuk az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek, programok elszámolásának, 
felhasználásának, beszámolásának kontrollját. 

• Az önkormányzat többségi tulajdonban álló gazdasági társaságainak, non-profit szervezeteinek 
kontrollja: szabályozottság teljes körű vizsgálatával meg akarunk bizonyosodni arról, hogy 
biztosított a kontroll környezet a szabályszerű feladatellátáshoz, valamint folytatjuk a 
transzferár nyilvántartás felülvizsgálatát, és a közérdekű adatok honlapon történő 

közzétételének ellenőrzését. 

2019. évre összességében 63 belső ellenőrzés lefolytatását terveztük melynek típusonkénti, 
szervezetenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 

21 önkormányzati ellenőrzést terveztünk, amely 24-28 szervezetet, szervezeti egységet érint 
(kockázatelemzéstől függően}, melynek részletezését az előterjesztés mellékletét képező belső 

ellenőrzési terv tartalmazza. (2-3. sz. melléklet) 

Intézményi belső ellenőrzéseink keretében 25 ellenőrzést terveztünk (9. sz. melléklet), mely 13 
intézményt érint (2 ellenőrzésre kerül sor intézményenként, kivéve a Nyíregyházi Cantemus Kórust, 
ahol egy ellenőrzés lefolytatását terveztük). 
Települési Nemzetiségi Önkormányzatoknál 14 belső ellenőrzésre kerül sor (10.sz. melléklet). 
Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnél 3 belső ellenőrzés van tervezve. 

--... 
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Várható szakmai hatások 

• A rendszerellenőrzések segítik a vezetői döntések előkészítését a szükséges beavatkozások 
megtételéhez. Megfelelő információt adnak a kontroll rendszer öt elemének értékeléséhez. 

• Az integrált kockázatkezelési ren dszer összhangjának megteremtése. 

• Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél biztosított a szakszerű, egységes 
elvek és elvárások szerinti szabályos, gazdaságos működés, a fenntartó stratégiai céljainak 

elősegítése. 

• A szabályszerűségi ellenőrzések megteremtik a megbízható kontrollkörnyezetet, biztosítják a 

szervezeti integritást. 

• Az önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságnál 
biztosítottá válik a megfelelő szabályozási környezet, jogszabály által előírt nyilvántartások 

szabályszerű vezetése. 

• A belső ellenőrzés tanácsadói funkciójának növekedése szakmai segítséget nyújt a vezetőknek 

a belső kontrollrendszer hatékony működtetéséhez. 

Várható gazdasági hatások 

• Az ellenőrzés által javasolt kontrollpontok kialakítása biztosítja a szabályszerű működést, 

gazdálkodást. (szankciók, késedelmi pótlékok, visszafizetések csökkenése) 
• A feladatfinanszírozás igénylésének és elszámolásának ellenőrzésével csökkenthetőek a 

visszafizetési kötelezettségek, a téves igénylések. 

• A belső ellenőrzés tevékenysége az önkormányzat gazdálkodásának eredményességében, 

hatékonyságában mutatkozik meg. 

• Az előző évben feltárt hiányosságokra hozott intézkedések végrehajtásának monitoring jellegű 
ellenőrzésével biztosítható a javaslatok hasznosulása, gazdasági intézkedések realizálása. 

A 2019. évi ellenőrzési terv megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, így teljesíti azokat a 
követelményeket, amelyek a pénzügyi ellenőrzési rendszer hatékony és átlátható működését célozzák. 

Nyíregyháza, 2018. december 10. 

~--..... N Y l R E G Y H A l A 
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Melléklet a BELL/73-21/2018. számú előterjesztéshez 

Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„ •• /2018. (Xll.20.) számú 

határozata 

az önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési tervéről 

A Közgyűlés 

1) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (S) bekezdése 
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Ellenőrzési tervét a jelen 
határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező - mellékletben 
foglaltaknak megfelelően. 

Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért 
Felelős: Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31. 

2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy: 
• az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel, 

• biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást, 
• a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt 

esetben tegyenek átfogó intézkedéseket. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

Értesülnek róla: 
1. A Közgyűlés tagjai 
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított intézmények vezetői 
4. Települési Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei 



Belső ellenőri kapacitás 

2019. évi Ellenőri Tervhez 

l.sz.melléklet 

a ... .. ./2018. (Xll.20.) sz.határozathoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Megnevezés 
Atlagos napok Létszám Ellenőri napok 

szám/fő (fő) szám összesen 

Naptári napok 365 8 2 920 

Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap) 11 5 8 920 

Bruttó munkaidő 250 8 2 OOO 

Fizetett szabadság 33 8 264 

Betegszabadság (átlagos) 5 8 40 

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) 1 696 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása* 1333 

Monitoring (3 ellenőrzés x 3 fő x 3 nap) 9 

Soron kívüli ellenőrzés (10 %) 170 

Tanácsadói tevékenység 5 

Képzés (8főx 5 nap} 40 

Egyéb feladat (kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend . .) 139 

Összes tevékenység kapacitásigénye: 1 696 

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása: 
ellenőrzések Idő- Ellenőrzések 

száma szükséglet végrehajtásához 

- felkészülés (jogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása) 63 3 189 

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan) 63 6 388 

- belső ellenőrzési vezető koordinációja a helyszínen 63 2 126 

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh. 63 2 126 

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellenőrzöttel 63 5 315 

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés) 63 3 189 

ÖSSZESEN: 1333 

l. 



Sor-

szám 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

1. ÖNKORMÁNYZAT 

1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Belső kontro llrendszer működésének értékelése az ellenőrzési nyomvonalban nem szerepel minden 
.-- -

Polgármesteri Hivatal folyamat. Nem azonosították teljes körűen a kockázati - -
Cél: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer öt tényezőket. A kritérium rendszert nem megfelelően 

Ellátási Osztály elemét megfelelően kialakították és működtetik (kiemelten határozták meg az integrált kockázatkezelésnél. 

az ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési 

rendszer a módszertani útmutatónak és a belső 

sza bályzatnak megfelelően lett kialakítva. 

kockázat típusa: jogi, integritás, kontroll 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószínűsége: közepes -- -
2018. és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

-

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő - -
Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy --- -

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

Szociális és Köznevelési Osztály Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 
Jegyzői Kabinet adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás, pénzügyi 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 
-- ~ 

2018. és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 
~~ -

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő --- -Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy --- -
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

Építésügyi Osztály Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 
Igazgatási osztály adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás, pénzügyi 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 
-- -

2018. és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas --

Ellenőrzés típusa 

rendszerellenőrzés 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a „„„./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

2xlfőx8nap 

egyéb tev. : 

2x 15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

2 x 1főx8 nap 

egyéb tev.: 

2 x 15 nap 

1 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

- -
Polgármesteri Hivatal 

-~~ ~-

Gazdasági Osztály 

Ellátási Osztály 

6. 
Vagyongazdálkodási Osztály 

Pályázatok és Projektmenedzsment 
Referatúra 

-- -2018. és aktuális időszak 
~~ 

- -
Polgármesteri Hivatal 

-- -
Pályázatok és projektmenedzsment 

Referatúra 

7. (érintett szervezeti egységek} 

2017. év 2018. év és aktuális időszak 

~~ -
Polgármesteri Hivatal 

-- -

Adóosztály 

8. 

2018.év 
---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Befejezetlen beruházások állományának késedelmesen kerül átadásra az információ a 
felülvizsgálata társosztályoknak, ezáltal késik vagy elmarad az aktiválás; 

értékcsökkenés elszámolása nem történik meg; 

Cél: meggyőződni arról, hogy a befejezett beruházások 
beszámoló téves információkat tartalmaz 

aktiválása, főkönyvi könyvelése a számviteli szabályoknak 

megfelelő időben megtörtént 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (műszaki átadás, kockázat típusa : integritás, pénzügyi 

üzembehelyezési dokumentumok alapján tételes vizsgálata bekövetkezés valószínűsége : közepes 

a tárgyi eszköz analitikának, vagyonkataszteri szervezetre gyakorolt hatás: magas 

nyilvántartásnak és főkönyvi könyvelésnek) 

Tárgy: Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek Elszámolások nem történnek meg időben, nincs 

ellenőrzése elkülönített nyilvántartás, nem a támogatási 

szerződésnek megfelelő a felhasználás, teljesítés igazolás 

nem megfelelő, közbeszerzési eljárás elmarad. 

Cél: annak megállapítása, hogy a támogatási szerződésnek 

megfelelően történt-e a megvalósítás, amennyiben 
szükséges volt közbeszerzés lefolytatása, azt sza bályszerűen 

bonyolították-e le. Megfelelően gondoskodtak-e az 

elkülöníett nyilvántartásokról. 

kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, követelések, hátralékok kezelése késedelmesen történik, 

helyi adó méltányoság és részletfizetési kérelmek egyeztető, felülvizsgálati kontroll nem teljes körű, 

elbírálásának jogszerűsége kérelmek elbírálását nem az arra hatáskörrel, jogkörrel 

rendelkező végzi 

Cél: annak megállapítása, hogy a követelések, hátralékok 

kezelése az előírt szabályoknak megfelelően történik, a 
részletfizetési kérelmek elbírálását az arra hatáskörrel, 

jogkörrel rendelkező végzi, valamint azok teljesülésének 

nyomon követése 

kockázat típusa: pénzügyi, korrupciós, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ..... . ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

szabályszerűségi ellenőri napok 
pénzügyi helyszíni: 

1főx12 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

pénzügyi 
helyszíni: 

1főx7 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

szabályszerűségi ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyéb tev. : 

15 nap 

2 



Sor-

szám 

9. 

10. 

11. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

1/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nem teljes körűen aktualizálták a szabályzatokat, - Tündérkert Keleti Óvoda 
-

nyilvántartások felülvizsgálata hiányosan vezetik nyilvántartásokat, vették a nem - - feladatellátás nem szabályszerű 

Cél: annak megállapítása, hogy a jogszabályváltozásokat 

megfelelő módos és időben átvezették-e a belső 

szabályzataikon, valamint az, hogy az előírt nyilvántartásokat 

kellő részletességgel és pontossággal vezetik 

kockázat típusa: integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok és bekövetkezés valószínűsége: közepes 
---

2018.év nyilvántartások tételes vizsgálata) szervezetre gyakorolt hatás: magas 
-~~ ---

Tárgy: Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nem teljes körűen aktualizálták a szabályzatokat, -
Búzaszem Nyugati óvoda nyilvántartások felülvizsgálata hiányosan vezetik a nyilvántartásokat, nem vették -- -

feladatellátás nem szabályszerű 

Cél : annak megállapítása, hogy a jogszabályváltozásokat 

megfelelő módos és időben átvezették-e a belső 

szabályzataikon, valamint az, hogy az előírt nyilvántartásokat 

kellő részletességgel és pontossággal vezetik 

kockázat típusa: integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok és bekövetkezés valószínűsége: közepes 
2018.év nyilvántartások tételes vizsgálata) szervezetre gyakorolt hatás: magas 

---

Tárgy: Feladatellátás finanszírozásának, elszámolásának az igénylést alátámasztó dokumentumok nem kellően 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti felülvizsgálata megalapozottak, késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, 

felhasználás nem szabályszerű , az elszámolás nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátáshoz tényadatokon alapul. 

kapcsolódó igénylés és a felhasználás elszámolása a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, időben történt, 

az igénylést és az elszámolást alátámasztó dokumentációk 

megalapozottak. kockázat típusa : szabályszerűségi, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 
--- ---· 2018. év indokolt esetben tételes vizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
~~- ---

2. sz. melléklet 
a ... ... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi helyszíni: 

lfőx8nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

ellenőri napok 
szabá lyszerűségi helyszíni: 

1 főx8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

ellenőri napok 

szabályszerűségi helyszíni: 

1főx12 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor-

szám 

12. 

13. 

14. 

lS. 

Sor-

szám 

16. 

17. 

18. 

19. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek, A nem megfelelő kontroll környezet és 
Kedvezményezett szervezetek - rendezvények ellenőrzése . kontrolltevékenységek miatt: szabá lytalan kiutalás, 

felhasználás, illetve a célok nem a szerződésben foglaltak 

Cél : Megvizsgá lni és értékelni a kialakított kontrollrendszert szerint teljesültek. 

Támogatott szervezetek annak érdekében, hogy a támogatás odaítélésének 
(4 szervezet) 

jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződés 

szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a beszámolásra a 

támogatási szerződésnek megfelelően kerü lt sor. kockázat típusa: pénzügyi, jogi, hírnév kockázat 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, (mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 
- 2018. év és aktuális időszak indokolt esetben tételes.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes -

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének Szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, 

Önkormányzati Gazdasági Társaságok 
teljesítése nem teljeskörű a közzététel, nem aktualizálják az 

adatokat, nincsenek meghatározva egyértelműen a 

feladatok és felelősök . 

Cél: meggyőződni arról, hogy az infromációs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szó ló 2011. évi CXVII. 
kockázatelemzéssel kiválasztott 3 GT törvény végrehajtásával összefüggő kötelezettségeknek, és 

az elektronikus formában történő közzétételi 

kötelezettségnek megfelelően eleget tettek. 

kockázat típusa: integritás, reputációs kockázat 

Ellenőrzés módszere: a közzétett adatok tételes bekövetkezés valószínűsége: magas - 2018. év és aktuális időszak felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas -

Tárgy: Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata Nyilvántartás évenkénti aktualizá lása elmarad, 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT. adóhivatali bejelentésnek nem tettek eleget, nem jól 

határozták meg a kapcsolt kört. 

Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által 

előrt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e. 

kockázat típusa: adó, szabályszerűségi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószínűsége : közepes 
~~~ 

2018.év szervezetre gyakorolt hatás: közepes --- -

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi helyszíni: 

pénzügyi 
4 x 1 fő x 4 nap 

egyéb tev.: 

4x 15 nap 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi helyszíni: 

3 x 1 fő x 5 nap 

egyéb tev. : 

3 x lS nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

ellenőri napok 

szabályszerűségi helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

VÁROS-K~P Nonprofit KFT. 
-
-

20. 

2018.év 

-- -
Sóstó-Gyógyfürd6k Zrt. 

- ~-

2018. évről ÁTHÚZÓDÓ ELLENŐRZÉS 

21. 

2017. és 2018. év aktuális időszaka 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata Nyilvántartás évenkénti aktualizálása elmarad, 

adóhivatali bejelentésnek nem tettek eleget, nem jól 

határozták meg a kapcsolt kört. 

Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által 

előrt nyilvántartás készítési kötelezettségének eleget tett-e. 

kockázat típusa : adó, szabályszerűségi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának és Nem teljes körű a szabályozás, nem érvényesülnek a 

transzferár nyilvántartásának felülvizsgálata helyi sajátosságok, nem kellő részletezettségű a feladat 

és felelősségi kör meghatározás, nem biztosított az 

utólagos ellenőrizhetőség, számon kérhetőség. 

Nyilvántartás évenkénti aktualizálása elmarad, 

Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által 
adóhivatali bejelentésnek nem tettek eleget, nem jól 

határozták meg a kapcsolt kört. 
kötelezően előírt szabályzatokat a helyi sajátosságok 

figyelembevételével elkészítette-e, biztosított-e a 

szabályszerű működés. A társaság a jogszabályok által előírt 

nyilvántartás készítési-, bejelentési kötelezettségét 
kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat, adó, 

teljesítette-e, az ebből következő társasági adóalap 

korrekciót elvégezte-e. 
szabályszerűségi 

bekövetkezés valószínűsége : közepes 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szó ló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2018. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2018. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

.... )' 

Nyíregyháza, 2018. november 29. ~ < .,,. 

Készítette: 

I ~ . .,,.,. 

Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

........ „ 

r 

,,\ 
·.: ,_..., 

::. \ .... \ 
"·' 
;. 

..... _ ...... 

(f 
Jóváhagyta : 

2. sz. melléklet 
a .... .. ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

„ 
..r 

Ellenőrzés 

ütemezése 

11.név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfő x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx13 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

~ 
~ 

g'i\" 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött Időszak 

-- -
Jósa András Múzeum 

-- -

1. 

--- ---
2019.év 

---

--- -
Jósa András Múzeum 

--- -

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

3. 

---
2019.év 

- ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

II. IRÁNYÍTOTT SZERVEK· INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat· 

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a köza lka lmazotta k minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat·, és tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a .„„„/2018.(Xll .20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő x & nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx2nap 

egyéb tev. : 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx8nap 

egyéb tev. : 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 
---

4. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Közintézményeket Működtető Központ 

5. 

---
2019. év -----

Közintézményeket Működtető Központ 

6. 

- ---
2019.év 

--··· 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

téte les vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : közepes 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi-

pénzügyi 

2. sz. melléklet 
a .„ ... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő x 2 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő x 8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

7 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Váci Mihály Kulturális Központ 

-

7. 

2019.év 

Váci Mlhály Kulturális Központ 
~ 

8. 

-
2018. év és aktuális időszak 

~ 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

9. 

---
2019. év 

-~~-~- ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási köte lezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Gépjármű üzemeltetéssel ka pcso latos elszámolások nem megfelelő sza bályozás; nem a jogszabály által e lőírt 

ellenőrzése normákat alkalmazzák; dokumentumok nem 

szabályszerűen vannak kitö ltve, az összesítő elszámolás 

nincs összhangban a számviteli bizonylatokkal, 

Cél: annak megállapítása, hogy megfelelő kontrollkörnyezet, menetlevelekkel 

eljárásrendet alakítottak ki, valamint, hogy az elszámolások 

a jogszabály által előírtak szerint történik 

kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűség i 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 
adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

szabályszerűségi ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő x 8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

szabá lyszerűségi ellenőri napok 

pénzügyi helyszíni: 

1 főx4 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx15 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

-

10. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

-

11. 

--- ---
2019.év 

--~ ---

~ -
Eszterlánc Északi Óvoda 

-- -

12. 

----------- ---
2019. év 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés t ípusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1főx2 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri naook 

szabályszerűségi helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyéb tev. : 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. név 

ellenőri napok 

szabályszerűségi 
helyszíni: 

1 főx8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Eszterlánc Északi Óvoda 

-- -

13. 

2018. év és aktuális időszak 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
~ 

14. 

2019.év 
--

~ 

Gyermekek Háza Déli óvoda 
-

15. 

----
2018.év 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, jogkör gyakorlók kijelölése nem aktualizált, gyakorlati 
az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. megvalósulás formális, utólagos, nem minden 

bizonylaton történik meg az igazolás 

Cél: annak megállapítása, hogy megfelelően határozták meg 

a felelősöket, összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint a 

jogkör gyakorlás valós, megelőzi a kifizetéseket 

kockázat típusa: szabályszerűségi, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú bekövetkezés valószínűsége : közepes 

(számviteli bizonylatok mintavételes, szükség esetén tételes szervezetre gyakorolt hatás: magas 

ellenőrzése) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi- ellenőri napok 

pénzügyi helyszíni: 

lfőx5nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

szabályszerűségi 
helyszíni: 

1 fő x 8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx2 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

~~ -
Tündérkert Keleti óvoda 

-~ -

16. 

--- ---
2019.év 

---

-- -
Tündérkert Keleti Óvoda 

-- -

17. 

2018.év 

-- -
Búzaszem Nyugati Óvoda 

~- -

18. 

---
2019.év 

-~~~-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés sza bályzatok nem teljes körűek, nem kel lő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1 fő x 8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

szabályszerűségi ellenőri napok 
helyszíni: 

lfőx2 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. név 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1főx8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

-- ~ 

Búzaszem Nyugati Óvoda 
-- -

19. 

------ ~~-

2018.év -

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

20. 

---
2019.év 

---

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

21. 

---
2018.év 

--- ----

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítés i eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásá nak ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapitása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi sza bályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység nem megbízható adatok alapján történt az igénylés, 

feladatfinanszírozással kapcsolatos elszámolások késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás 

felülvizsgálata nem szabályszerű, az elszámolás nem tényadatokon 

alapul. 

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás 

elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, 

időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó 

dokumentációk megalapozottak. 

kockázat típusa: szabályszerűségi, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes 

indokolt esetben tételes vizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx2 nap 

e11véb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. név 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

szabályszerűségi, 
ellenőri napok 

pénzügyi 
helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

22. 

2019. év 
------

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 
-

23. 

2016-2018. évek és akt uális időszak 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

24. 

2019. év 
-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. év i Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és felelősség nem megfelelő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződn i arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a .... .. ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

lfőxlünap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

szabályszerűségi ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx2 nap 

egyéb t ev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. név 

ellenőri napok 

szabályszerűségi 
helyszíni: 

1főx10 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

13 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

25. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban 

átadások dokumentálásának ellenőrzése határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését; feladat-

és fe lelősség nem megfe l e lő átadása, kontrollkockázat 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 
téte les vizsgá lata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatot t vizsgálatokról szó ló összefoglaló ellen őrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi be l ső ellenőrzési terv összeáll ítása, kockázatelemzések 

3. 2018. évi be lső ellenőrzések nyi lvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Be lső e lle n őrzési kézikönyv aktual izálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2018. évi belső e llenőrzések megá llapítása inak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 29. 

Készítette: 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a „„„./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 
helyszíni: 

1 főx2 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

- ...__ . •/'( \" 

f: 
)C_ 

~·~~ -:: \ 
r, , 

Lengyelné Petris Erika 
belső ellenőrzés\ vezető 

r-., ;:-
.... ' 
~ 

' 
~y -!. •r 

' \'\'\..\ 

~" 
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2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzés i Terve a ...... ./2018.(Xll.20.} sz.határozathoz 

111. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMANYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Sor- Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia • k k. . é „ k ká Ell ő é • Ellenőrzés 
Azonos1tott oc azat1 t nyezo, oc zat en rz s t1pusa 

szám Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) ütemezése 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy • 
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 1. n.ev 

• „ „ . . . . tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cel: meggyozodn1 arrol, hogy az adatkezeles, adat-, es érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő ellenőri napok 

1· kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes szabályszerűségi helyszíni: 

11 „ . 'd d k 1 . ( b ·1 k k k . . . . . . • 1 fő x 5 nap E enorzes mo szere: o umentum a apu sza a yzato oc azat t1pusa: 1og1, integntas 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas egyéb tev.: 

- 2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 
15 nap 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek Ellenőrzés 

e Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint ütemezése 
- történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

. . . szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 1. név 
Cél: annak megállapítása, hogy a penzkezeles rendjet 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően pénzügyi- ellenőri napok 

2. működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően szabá lyszerűségi helyszíni : 
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa : integritás, pénzügyi 
1 fő x 

3 
nap 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas egyéb tev.: 

2018. év --- indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 
---- 15 nap 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő Ellenőrzés 

. Ö felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy ütemezése 
Lengyel Nemzetiségi nkormányzat hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem • 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
1
· nev 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 
11 

„ . k 
• .. . . . e enon napo 

3 kontrollrendszert mukodtetnek, b1ztos1tott-e a szemelyes szabályszerűségi 
. adatok védelme. helyszíni: 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 
1 fő x 

5 
nap 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas egyéb tev.: 

- 2018. év és aktuális i dőszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 
~ 15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

4. 

---
2018.év --- ---

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

5. 

2018. év és aktuális időszak 
-

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

6. 

2018.év -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 
tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Elle nőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

pénzügyi-
ellenőri napok 

helyszíni: 
szabályszerűségi 

1 főx3 nap 

egyéb t ev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. név 

ellenőri napok 
pénzügyi-

helyszíni: 
szabályszerűségi 

1 fő x 3 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Sor
szám 

7. 

8. 

9. 

1--

Ellenlírzött szervezeti egység 

Ellenlírzött időszak 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

2018. év és aktuális időszak 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

2018.év 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

2018. év és aktuális időszak 
-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényez{), kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak {GDPR) való megfeleléslszabályzatok nem teljes körűek, nem 
felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, ésltettek eleget; érintetti jogok sérülnek; 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszer! működtetnek, biztosított-e a személyes 
adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatokl kockázat típusa: jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

kellő 

vagy 

nem 

nem 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 
történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjétl szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, lbekövetkezés valószínűsége: magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelésl szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és1:ett:k _eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő ervenyesulnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatokl kockázat típusa : jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

pénzügyi

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a „ .. . . ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenlíri napok 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

ellenőri napok 
helyszíni: 

1 fő x 3 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx5nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

17 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Ruszin Nemzetiségi Önkormán~at 

10. 

2018.év 
---

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

11. 

-
2018. év és aktuális id6szak 

~ -

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

12. 

--····----------- 2018.év ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 
meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 
hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 
tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 
tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : 

szervezetre gyakorolt hatás: 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 
történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

pénzügyi-
ellenőri napok 

helyszíni: 
szabályszerűségi 

lfőx3nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

11.név 

ellenőri napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

11.név 

ellenőri napok 
pénzügyi-

helyszíni: 
szabályszerűségi 

1 fő x 3 nap 

egyéb tev. : 

15 nap 

18 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

13. 

~ 

2018. év és aktuális időszak 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat -

14. 

2018. év 
~ -·----„-···-· 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét szabályozott vagy nem megfelelő a gyakorlatban 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: integritás, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2018. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2018. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Készítette: 

2. sz . melléklet 
a ... „ . ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

szabályszerűségi helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

11.név 

ellenőri napok 
pénzügyi-

helyszíni: 
szabályszerűségi 

1 fő x 3 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

' 

Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

"" ': 
,, 

--

,, 
~ /;" 

\ 

\ 
·~ -:„. 

" 
:~ 
~ ' . 
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Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

-
NYÍRINFO Nonprofit KFT -- -

1. 

2018. év és aktuális időszak 

-- -
NYÍRINFO Nonprofit KFT -- - -

2. 

- 2018. év és aktuális időszak 
---·--

-- -
NYÍRINFO Nonprofit KFT 

-- -

3. 

2018. év és aktuális időszak 
-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

IV. NYÍRINFO NYIREGYHAZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Közbeszerzések lebonyolításának vizsgálata belső szabályzat nincs összhangban a vonatkozó 

jogszabállyal, nem a szabályozásnak megfelelő eljárást 

alkalmaztak 

Cél: annak megállapítása, hogy kialakították a megfelelő 

kontroll környezetet, az eljárás a jogszabálynak, belső 

szabályozásnak megfelelően történt. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok, kockázat típusa: integritás 

közbeszerzési dokumentáció tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Gazdálkodási jogkörök szabályozásának kontrollja szabályozás nem egyérteműen határozza meg a 

jogköröket, összeférhetetlenséget nem zárták ki, a 

gyakorlat és szabályozás közötti összhang nem biztosított 

Cél: meggyőződni arról, hogy a kulcskontrollokat az arra 

jogkörrel, hatáskörrel rendelkező végezte 

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi 

E llenőrzés módszere: dokumentum alapú mintavételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

ellenőrzés (számviteli bizonylatok kontrollja} 

Tárgy: Közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése nem az lnfo törvény által előírt formában és tartalommal 

tették közzé a közérdekű adatokat, belső szabályzat nem 

kellő részletezettségű, nem határozták meg a feladat- és 

felelősségi köröket. 

Cél: annak vizsgálata, hogy a jogszabály által előírt 

közzétételi kötelezettségnek megfelelő formában és 

tartalommal eleget tettek 

Ellenőrzés módszere: honlap felülvizsgálata, belső kockázat típusa : reputációs 

szabályzat megfelelőségének értékelése bekövetkezés valószínűsége : alacsony 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

Rendszer 

Szabályszerűségi 

Szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a „„„./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx20nap 

egyéb tev. : 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx5nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

E llenőrzés 

ütemezése 

IV. név 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfőx2nap 

egyéb tev.: 

13 nap 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. évi Ellenőrzési Terve 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 29. 

Készítette: 

2. sz. melléklet 
a ...... ./2018.(Xll .20.) sz.határozathoz 

---- ........ 
\'-'''·" Ydlt)< '>-._ 

,. 
"' 

Lengyelné Petris Erika 

be l ső ellenőrzés i vezető 

~ 

~ 

ö~ 

.. ----

,, ,, 

~- \ 
'-:-.1 \ 
(. 

t 
..... 

, ...... 
.... ' .... i 
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Ell. 
Ellenőrzési téma/terület 

száma 

1 Kontrollrendszer működésének értékelése 

2·5 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 

6 Befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálata 

7 EU finanszfrozású projekt ellenórzése 

B Helyi adók 

9 Jogszabály által előírt szakmai szabályzatok és nyilvántartások felülvizsgálata 

10 Jogszabá ly által előfrt szakmai szabá lyzatok és nyilvántartások felülvizsgálata 

11 Feladatellátás felülvizsgálata 

12·15 Önkormányzat által nyújtott cé ltámogatások felhasználásának ellenérzése 

2019. évi terv+ kapacitás 

Összesítő kimutatás 

Tfpus Ellenőrzött szervezet/intézmény 

1. ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYStGEINEK ELLENÖRZtSE 

rendszer Polgármesteri Hivatal (Ellátási Osztá ly) 

Polgármester! Hivatal 

szabályszerűségi (~pítésügyi Osztály, Szociá lis és Köznevelési Osztály, Igazgatási 

Osztály, Jegyzői Kabinet) 

szabályszerűségi-pénzügyi 
Gazdasági Osztály (kapcs. Ellátási-és Vagyongazdálkodási 0., 

Projekt Ref.) 

sza bá ly szerű ségi-pén zügyi Projekt referatúra 

szabályszerűségi Polgármesteri Hivatal (Adóosztály) 

IRANYITOTT SZERVEK - IR NYITOSZERVI ELLENORZESEK 

szabá lyszerűségi Tündérkert Keleti óvoda 

szabá lyszerűség! Búzaszem Nyugati Óvoda 

szabá lyszerűség! Nylregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Központ 

EGYEB ÖNKORMANYZATI ELLENÖRZESEK 

sza bá ly sz e rü ségi-pén zügyi kockázatelemzéssel kiválasztott szervezetek 

ÖNKORMANYZATI GAZDASÁGI TARSASAGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENORZESE 

16-18 )Közérdekű adatok közzétételének felülvizsgálata sza bá lyszerüségi kockázatelemzéssel kiválasztott gazdasági társaság 

19-20 Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata szabályszerűségi Nyíregyházi Állatpark, VÁROS-K~P Nonprofit Kft 

21 )Áthúzódó ellenérzés: Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakltásának felülvizsgá lata szabá lyszerűségi 1 Sóstó-Gyógyfűrdök Zrt. 

Önkormányzati ellenőrzés ÖSSZESEN: 

II. INTÚMtNYI BELSŐ ELLENORZtSEK 

Ell . 
Ellenőrzési téma/terület Típus Ellenőrzött szervezet/intézmény 

száma 

1 Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfele lés fetütvizsgálata szabályszerűségi 
Jósa András Múzeum 

2 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabá lyszerűségi 

3 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 

Az intézményben fogla lkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabá lyszerűségi 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

4 

s Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 
Közintézményeket Működtető Központ 

6 Pénzkezelés el lenőrzése szabá lyszerűségi - pénzügyi 

7 Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 
Váci Mihály Kulturális Központ 

B Gépjármú üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások ellenőrzése szabályszerűségi - pénzügyi 

9 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

10 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabályszerűségi 

11 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi Nyíregyházi Cantemus Kórus 

12 Adatvédelmi szabályoknak (GOPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 

A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, az operatlv gazdálkodási jogkörök Eszterlánc ~szaki Óvoda 
13 

gyakorlásának vizsgálata . 
szabályszerüségi - pénzügyi 

14 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 
Gyermekek Háza Déli Óvoda 

15 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak mindsitési eljárásának felülvizsgálata szabályszerűségi 

16 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűség! 
Tündérkert Keleti Óvoda 

17 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabályszerűségi 

18 Az Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak mlnősltési eljárásának felülvlzsgálata szabályszerűségi 
Búzaszem Nyugati Óvoda 

19 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 

20 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 

Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység feladatfinanszlrozással kapcsolatos elszámolások Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
21 szabályszerüségi - pénzügyi 

felülvizsgálata 

22 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata sza bá lyszerűségl 
Nylregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ 

23 Az intézményben foglalkoztatott közalka lmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabályszerűségi 

24 Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata szabályszerűségi 
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

25 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata szabályszerűségi 

Intézmény/ Ellenőrök 

szervezeti egység (fő) 

1 1 

4 1 

4 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 4 1 

3 1 

2 1 

1 1 

24 

Intézmény 
Ellenőrök 

(fő) 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

25 

3. sz. melléklet 

a „„„/2018. (XII. 20.) sz. határozathoz 

Ellenőrzés Ellenőri nap 
Időszükséglete (helyszlni) 

10 10 

B 32 

3 12 

7 7 

10 10 

B 8 

B 8 

12 12 

4 16 

s 15 

s 10 

13 13 

77 153 

Ellenőrzés Ellenőri nap 

időszükséglete (helyszíni) 

B 8 

2 2 

B B 

2 2 

B B 

s s 
B B 

4 4 

IS 15 

2 2 

s s 
B 8 

s 5 

B 8 

2 2 

B 8 

2 2 

2 2 

B 8 

10 10 

10 10 

10 10 

2 2 

10 10 

2 2 

154 154 

1 



Ell . 
EllenlSrzési téma/terület 

száma 

1. Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 

2. Pénzkezelés ellenőrzése 

3. AdatvédelmJ szabályoknak (GDPR) va ló megfe lelés felülvizsgálata 

4. Pénzkezelés ellenörzése 

5. Adatvéde lmi szabá lyoknak (GDPR) va ló megfele lés fe lü lvizsgá lata 

6. Pénzkezelés ellenörzése 

7. Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgá lata 

8. Pénzkezelés ellenőrzése 

9. Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 

10. Pénzkezelés ellenőrzése 

11. Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata 

12. Pénzkezelés ellenőrzése 

13. Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felü lvizsgálata 

14. Pénzkezelés el lenőrzése 

Ell. 
Ellenllrzésl téma/terület 

Sléma 

1. Közbeszerzések lebonyolításának felü lvizsgálata 

2. Gazdálkodási jogkörök szabá lyozásának kontrollja 

3. Közzéttételi kötelezettség teljesltésének ellenőrzése 

2019. évi terv+ kapacitás 

Összesítő kimutatás 

Ill. TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNYZATI BELSO ELLENORZlSEK 

Típus Ellenőrzött szervezet/Intézmény 

sza bá lyszerüségi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

szabályszerűségi 
lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

szabályszerűségi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

szabályszerűségi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

sza bá tyszerűségi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

sza bá lyszerüségi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

szabályszerűségi 
Ukrán Nemzetiségi Önkomrányzat 

szabályszerűségi - pénzügyi 

IV. NYfRINFO NYfREGYHAZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. BELSO ELLEN0R2ESEI 

Tlpus Ellenőrzött szervezet/intézmény 

rendszer NYÍRINFO Nonprofit Kft . 

szabályszerűségi NYÍRINFO Nonprofit Kft . 

szabályszerűségi NYÍRINFO Nonprofit Kft . 

Intézmény 
Ellenőrök 

(fél) 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

14 

Intézmény 
Ellenőrök 

(fő) 

1 1 

1 1 

1 1 

3 

3. sz. melléklet 

a „„„/2018. (XII. 20. ) sz. hat ározathoz 

Ellenörzés Ellenőri nap 
Időszükséglete (helyszíni) 

5 5 

3 3 

5 5 

3 3 

5 5 

3 3 

5 5 

3 3 

s 5 

3 3 

5 5 

3 3 

5 5 

3 3 

56 56 

Ellenörzés Ellenöri nap 

idöszükséglete (helyszíni) 

20 20 

5 5 

2 2 

27 27 

2 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

1.IPolg6rmesterl Hivatali ellenőrzések 

2.l/r6nylt6surv/ ellenőrzések 

-
3.jEgyllb Őnkarm6nyzatl ellenőrzés 

4.lőnkorm6nyzat Gazdas6gl T6rsas6gal (tulajdonosi ellenőrzések} 
_.._..... .. .___..__ ......... ~ 

1.llr6nyltott szervek belső ellenőrzése ősszesen 1 

2
.1Korm6nyzati szektorba sorolt egyéb szervezetek bels{I 

el/enőrzhe ősszesen 

3.INemzet/ségl őnkorm6nyzatok belső ellenőrzése ősszesen 

Belső ellenőr közszolgálati! Saját erőforrás 
jogviszonyban összesen 

terv tény 1 terv 1 tény 

betölteni 
tervezett létszám 

(fö) 

1,40 

0,30 

0,40 

0,90 

!'"' -·· 

3,501 

0,50 

1,00 

rendelkezés
re álló 

létszám (fö) 

1,40 

0,30 

0,40 

0,90 

1 3,501 

0,50 

1,00 

terv tény 

ellenöri nap 

300,00 

68,00 

88,00 

187,00 

1 693,001 

79,00 

281 ,00 

1 

2019. évi ellenőri létszám és erőforrás 

Külső 

szolgáltató 

terv tény 

fö 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Külső erőforrás 1 Bruttó Erőforrás 
összesen összesen 

terv tény terv tény 

ellenőri nap ellenőri nap 

0,00 300,00 0,00 

0,00 68,00 0,00 

0,00 88,00 0,00 

0,00 187,00 0,00 

0,00 0,00 1053,00 0,00 

0,00 693,00 0,00 

0,00 79,00 0,00 

0,00 281 ,00 0,00 

Megállapodás alapján ellátott 
belső ellenőrzés esetén 

terv tény terv tény 

más szervezetre 1 más szervezetnek 
fordított kapacitás az adott 

(-) szervezetre fordltott 
ellenőri nap kapacitása ( +) 

ellenőri nap 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 
1 

0.001 

0,00 1 o,ool 

0,00 
1 1 

0,00 1 o,oo l 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1 

1 

1 

1 

Az adott 
szervezetre 

fordított 
erőforrás 
összesen 

(korrekciós 
oszlop) 

terv tény 

ellenőri nap 

300,00 0,00 

68,00 0,00 

00,00 1 0,001 

107,00 1 0,001 

1 1 

693,oo l o,ool 

79,00 0,00 

281 ,00 0,00 

3/1. számú melléklet 

a .. „.„ •.• ./2018.(Xll. 20.)határozathoz 

Adminisztratív személyzet 

terv tény 

betölteni tervezett 
létszám (fö) 

0.001 

O,OOI 

0,001 

0,00 1 

O,OO I 

0,001 

0,001 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

terv tény 

rendelkezésre álló 
létszám (fö) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



2019. évi ellenőrzések (tipusonként) 

Rendsze relle nőrzés Sza bályszerűségi 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

terv tény terv tény 

db db 

1,01 1 s,01 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

'rónyftószervi ellenőrzések ősszesen 0,0 0,0 3,0 

Tervezett ellenőrzés 0,0 3,0 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Egyéb Őnkormónyzati ellenőrzés ősszesen 0,0 0,0 0,0 

Tervezett ellenőrzés 0,0 0,0 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

őnkormónyzat Gazdasógi Tórsasógai (tulajdonosi ellenőrzések) összesen 0,0 0,0 6,oT 

Tervezett ellenőrzés 0,0 s,ol 

2018. évről átütemezett 1,0 

Soron kívüli kapacitás 

1 0,01 1 21,01 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Kormónvzati szektorba sorolt eavéb szervezetek belső ellenőrzése összesen 1 1,01 0,01 2,01 

Tervezett ellenőrzés 1 1,01 1 2,01 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Nemzetiségi Őnkormónyzatok belső ellenőrzése összesen 1 0,01 0,01 7,01 

Tervezett ellenőrzés 1 O,OJ 1 7,0l 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

1 

0,0 

0,0 

0,01 

1 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

Szabá lyszerűségi

Pénzügyi 

terv tény 

db 

2,0 1 

0,0 

0,0 

4,0 

4,0 

0,01 

0,01 

4,0I 

o,ol 

O,O J 

7,0J 

7,0J 

1 

0,0 

0,0 

0,01 

1 

1 

o,ol 

1 

0,01 

1 

3/2. számú melléklet 
a .. ...... .. ./2018.{Xll. 20.}határazathoz 

Utóellenőrzés Összes e llenő rzés 

terv tény terv tény 
db db 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,01 0, 

0,0 

0,01 O,OJ 

0,01 

0,0 

0,01 0,0 

0,0 

0,01 0,0 

0,0 

1 



2019. évi belslS ellenlSrzési tevékenységek 

Ellenőrzések összesen Tanácsadás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8,ol 1 191,ol 1 1,ol 1 
1,ol 1 4s,oT l 1 1 

1,0 3,0 
4,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 
3,0i 1 57,0I 1 1 1 

1,0 3,0 
4,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 

a) Tervezett ellenőrzés 4,0 76,0 

b) Soron kívüli kapacitás 

e) Terven felüli kapacitás 

d} Monitoring 

4. Önkormányzat Gazdosáai Társasáaai ftulaidonosi ellenőrzések) ősszesen 7,0 0,0 167,0 0,0 1,0 0,0 

a) Tervezett ellenőrzés 5,0 114,0 1,0 
2018. évről átütemezett 1,0 28,0 

b) Soron kívüli kapacitás 1,0 25,0 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 

1. /rányitott szervek be/s(f el/en(frzése ősszesen 29,0 0,0 632,0 0,0 1,0 0,0 
a) Tervezett ellenőrzés 25,0 529,0 1,0 

b} Soron kívüli kapacitás 3,0 100,0 
e) Terven felüli kapacitás 

d} Monitoring 1,0 3,0 
2. Kormányzati szektorba sorolt eqyéb szervezetek belső ellenőrzése ősszesen 3,0 0,0 72,0 0,0 1,0 0,0 
a) Tervezett ellenőrzés 3,0 72,0 1,0 

b) Soron kívüli kapacitás 

e) Terven felüli kapacitás 

d} Monitoring 
3. Nemzetiséqi Önkormányzatok be/s(f ellenőrzése ősszesen 14,0 0,0 266,0 0,0 1,0 0,0 
a) Tervezett ellenőrzés 14,0 266,0 1,0 

b} Soron kívüli kapacitás 

e) Terven felüli kapacitás 

d} Monitoring 

Megjegyzés: Küls(J kapacitós igénybevétele nincs tervezve 

Képzés 

1,0I 1 40,0I 1 
1 1 1 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1 1 1 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 

1,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 

1,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 

1,0 0,0 0,0 0,0 
1,0 

3/ 3. számú melléklet 
a „„„./2018.{Xll.20.} sz. határazathaz 

Egyéb tevékenység 
Saját kapacitás 

összesen 

16,0I 1 248,0 0,0 
2,01 1 47,0 0,0 

0,0 0,0 
2,0 5,0 0,0 
8,0 0,0 68,0 0,0 
6,0 63,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

2,0 5,0 0,0 
12,0 0,0 88,0 0,0 
12,0 88,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

19,0 0,0 187,0 0,0 
15,0 130,0 0,0 

2,0 30,0 0,0 
2,0 27,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

60,0 0,0 693,0 0,0 
54,0 584,0 0,0 

6,0 106,0 0,0 
0,0 0,0 
3,0 0,0 

6,0 0,0 79,0 0,0 
6,0 79,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

14,0 0,0 281,0 0,0 
14,0 281,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 



Sor-
lrányltó szervi 

Intézmény neve ellenőrzés 
szám 

dátum (eltelt év) 

1-5 

1. Eü. Alapellátási Igazgatóság 2018 1 

2. Eszterlánc Északi óvoda 2018 1 

3. Gyermekek Háza Déli óvoda 2015 4 

4. Tündérkert Keleti ÓVOda 2016 3 

s. Búzaszem Nyugati óvoda 2016 3 

6. Közintézményeket Működ. Központ 2018 1 

7. Nyíregyházi Cantemus Kórus 2018 1 

8. Jósa András Múzeum 2017 2 

9. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 2018 1 

10. Váci Mihály Kulturális Központ 2018 1 

11. Nyh.-i Szociális Gondozási Központ 2018 1 

12. INvh.-1 Csal6'd- és Gyermeklólétl Kp. 2018 1 

13. Nyh.-i Gyermekjóléti Alapellátási Int. 2017 2 

Intézmények irányítószervi ellenőrzésének kockázatelemzés összesítője 

2019. évi ellenőrzési tervhez 

Ellenőrzés 
Külső ellenőrzések 

Jogszabályi Szervezeti (ÁSZ, MÁK, Oktatási Hivatal) 
minősltése változások változás 

dátum (eltelt év) 

1-5 1-5 1-3 1-5 

INTÉZMÉNYEK 

3 2015 4 1 1 

3 2017 2 3 1 

3 2016 3 3 1 

3 2017 2 3 3 

3 2017 2 3 1 

3 2017 2 2 1 

2 2016 3 1 1 

3 2016 3 1 1 

3 2015 4 1 1 

3 2017 2 1 1 

3 2017 2 1 1 

3 2015 4 1 2 
2 2015 4 1 1 

Szervezeti 
Intézményi Kontroll-

költségvetés rendszer 
struktúra nagysága értékelése 

1-3 1-10 1-5 

2 8 

3 7 

1 5 

1 7 

1 6 

3 8 

1 1 

2 3 

2 2 

2 4 

2 6 

2 6 

2 6 

3 

3 

3 

4 

s 
2 

4 

3 

3 

3 

4 

s 
3 

4. sz. melléklet 
a ..... ./2018.{Xll.20.) sz. határozathoz 

Felelős-
összes 

kockázati 
ségre vonás 

pont 

1-3 

23 

23 

23 

26 

24 

22 

14 

18 

17 

17 

20 

24 

21 

1 



Sor 

szám 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 
',. 

l '\',~ci!f. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Társaság megnevezése 

Súlyszám 

Gazdasági Társaságok-Nonprofit Kft 

kockázatelemzésének összesítője 

2019. évi ellenőrzési tervhez 

Utolsó vizsgálat 

Szabályszerűségi 
közfeladat 

ellátás /kapcsolt 
Projekt 

ügyletek 
kockázatok 

dátum (eltelt év) 

1-10 1-5 1-10 

Ellenőrzés 

minősítése 

1-5 

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 

Nyíregyházi Ipari Park Kft. 

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 

Nyírw Nonprofit Kft. 

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 

·„-:. , " ,„,81titt-Gaidilkódási1<ft;':',,. ' ;„„, ', ' 
Város-Kép Nonprofit Kft. 

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 

Nyírségvíz Zrt. 

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 

(55% 18 kockázati pont felett magas kockázatú) 

áthúzódó ellenőrzés 

tulajdonosi ellenőrzés 

belső ellenőrzés 

célvizsgálat 

2018 

2017 

2018 

2017 

2017 

2018 

2018 

.'.·.;.~ 2014 'i „, 

2014 

2017 

2016 

2018 

2017 

2018 

1 3 7 3 

2 1 2 2 

1 3 5 2 

2 1 7 2 

2 1 4 1 

1 3 4 2 

1 1 7 3 

s . 

5 4 2 2 

2 1 3 1 

3 3 1 3 

1 3 3 1 

2 2 7 1 

1 3 2 1 

S. sz. melléklet 

a ..... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Soronkívüli / 
Összes 

Szervezeti kockázati 
külső 

ellenőrzés 
változás 

pont 

1-5 1-3 5-33 

1 1 16 

1 3 11 

1 1 13 

1 1 14 

1 3 12 

1 3 14 

1 1 14 

5,·,,~:;' 

1 1 15 

1 1 9 

1 3 14 

1 1 10 

1 1 14 

1 1 9 

1 
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Kapcsolódó bebö •~ str•téctml célol 

-lrányítószervl,szakmalellen6n.ések. 

- Feladatel1átlis,Davlntezeslfolyamatok, hatáskörök, 

felel6sségikörökfelOlviz51átata. 

• Bels6 szabályozottság összhangjának ellenőrzése (k.Ols6 

,io1szabályokkal, bels6 nabályzatokkal). 

· l nformatikalellenőrzések,infrastrukturál!sfeltételek 

állapotának.elemzése. 

· Törvényi szabályoknak való megfelelés ellenőnése. 

Az új •dlitvédelml sutMilyoknak való m•sf•„i.s vlzsc•llit•. 

Ell9nónött snrve•t 

Egészsc!1Davi Alape1tátásJ l1azgatóság 

Váci Mlhity Kulturális Központ 

2016.éw 

Eli.nörtéstirav• 

AfetadatellátásszakmaifelOlvlzsgálata, 
szolgáltatásokbiztosítasának 

szabátyszerOsége 

Afeladatellátásszakmalfelülvlzsgáli1ta, 
szolgáltatások biztosításának 
szabálvszenlsége. Leltározás ellen6nése 

Stratégiai ellenőrzési terv 
(2016-2019.) 

Ela.n&?ött uerY11Zet 

E1ésuégül'(IAlapellát;lsilgu1atóság 

St,..tésMIWk* 

2017. év 

Eti.n&:zésUirCY'I 

AfeladateUátásszakmaJfelütvizsgálata, 

uolaáltatá$0kblrtositás.inak 

szabálvsien1sé1énekutóellenllnése 

AfeladatellátásszakmalfelDlvlzsgálata, 

Móricz Zsi1mond Me1Yei es Virosl Könyvtár 1 :::~gá~:z~;;s~:~z.t;:~:~~a~:~ 
elszámolásánakfelDtvlzsgálata. 

2011. ew 

El•n&tött Sffl'WIHt Ellen6rds t'r&Y• 

Közérdekű adatok közzétc!tell kötelezettség 

6.sz. mell éklet 
.... ./2018. (Xl l.20.) sz. határozathoz 

2019.év 

Ell•nón6tt n•rwnt 1 Elten&lét térrv• 

Polgármesteri Hivatal 

- Sz.oclális és KOznevelésl Osztály 
Arendkívül!településltárno1atásravaló 

Jo1osultsá1 eljirásrendjének vlz51álata. 

PolgiÍrmesterf Hivatal 

·Jervz6iKabinet 

Közérdekű adatok klSzzc!tc!teli 

Nyíregyházi Szodá!Js Gondozási Központ 

Móricz Zsl1rnond Megyei és Városi Könyvtár 

kötelezettség teljesltésének vizsaálata. I Váci Mihály Kulturális Központ 1 teljesítése 1 1 1 

Polgármester! Hivatal 

Nyirw Nonprofit Kft 

Szabályzatokfelülvizs1álata. 

Bels6szabályozáslrendszerklalakítása, 

mDködc!se. 

Polgármesteri Hivatal 

·Jegyzői Kabinet 

· Ellátási Osztály 

Polaármester!Hlvatal 

· Jeavzöí Kabinet 
-Gazdasági Osztály 

Jósa András Múzeum Polgirmesterl Hfvatal 
Móricz Zsl1mond Meavel és Városi Bevételek elszámolásának joguerDsége. • Jegyzői Kabinet 

lnfromatikalellenőrzés. 

lntezminyj bels6 ellen6rzes keretiben 

lntezminyj bels6 ellen6rzis kereteben 

Önkormoinyzatl Gazdasági Társaságok 

(kockázatelemzéssel kiválasztott GT) 

Irat keze/is es odorvidelml uoból:;ok fe/üfvfzsgáfoto 

Szabályozottsá1ellen6nc!se 

Transzferárnyrtvántartásfelülvlzsgálata 

KöltséavetéslrendeletfelOlvfzsgátata. +------------+-------------+------+-------< 
lntizmin)li ~/s6 el/en6n's kerrtiben 

lntizminyj be/s6 elfen6rzis kereti~n 

Tórsosógl odókedvezminyre Jor10sító tómogotós 
IJelodotoinok fe/ülv1zsgóloto 

Bevitefek és kiadások teljesíti5'nek elfen6rziu 

Költsc!gvetés! bevételek és kiadások alakulásának Kön ár • Gazdasá1i Osztály Költsc!gvetc!sl beszámoló, zárszámadás 1------------1--------------t------+------t 
felülvizsgálata etlenörzése. Házipénztár ellenönc!se. Pénzbeszedéssel ·E llátási Osztály 

Esztertánc Északi ÓVOdiit kapcsolatos szabályok betartása. - Vagyongazdálkodás! Osztály 

MDklSdésl kiadások radonallzálásának vizsgálata. 

Hely! 1dóbev't•l•k tervH,MMk, behel1•Mnek 

ellen&z•s.e. 
· Köw-tei.s.e~ hátrai.kok, köteleatt:Mc•li. 1l1ku"Mnek 

v1nc•tete. 
zé s• 

Cc!ltámogaU1sok felhasználásának, elnárnolásának 

e11enönése. 

Önkormányzati inaatlanok, meaOresedett 

lakóln1attanok es bérlakások hasznositiisának vizsgálata. 

Vezet61 Intézkedések végrehajtásának kontrollja. 

Kockázatelemzesselklválasztott9 

Szodilis és Köznevelés! Osztiitv: 

• Ma1Yarsá1ért Pol1ári Civil Egyesület 

• Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmir· 

Berei Me1Yel Szervezete 
Polaármesteri Kabfnet·Soortreferatúra 

• Rozsret IFI Szabadidő Sport Egyesület 

· Nyíre1Yházl Polgári lövész Eavesület 

·Pedagógus Termeszetbarát E1yesDlet 
·Nyíregyházi Talentum Tenisz EgyesOlet 

• Nyíre1Yhizl Polgári Lövc!sz Eavesület 

·Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE 
• Maivilr MediBatl E1Yesület 

Gazdasáal Osztály, Va1VOn1azdálkodisi 
Osztály 

ALIM 

Eszteriánc ~szaki Óvoda 

- Adóosztály 

Kockázatelemzéssel kiválasztott 6 szervezet 

Slociális c!s K6znevetésl Osztály 

- Nyírségi ÍZklrályok E1Yesülete 
- Éuak-Kelet Magyarországi Cukrász 

Ipartestület 

Önkormányzat által támo1iltott nervezetek, 1· Nyfreavházi Thália Alapítvány 
rendentényekeltenőrzc!se. KulturálJsOsztály 

Vagyonkezelés! szerződések felDlvlzsgálata 

Gyermek.étkeztetéssel kapcsolatos 

adatuolcáltatás meaatapozottsága 

ÁFAbeval1ásellenörtése 

·4forOanceTánc 

Sport és KulturáHs Egyesület 

• 'Gyermekeinkért 16' Alapítvány 

• Nyírsé1I fzklrályokE1Yesület 

• Nvi"rsé1 Turizmusáért Egyesület 

Gazdasági Osztály, Vagyongazdálkodás! 

Osztály,Ellátás!Osztály,CFJ 

Jósa András Múzeum 

Önkormányzat által tárno1atott 
nervezetek, rendezvények 

ellenőrzése. 

Krúdy Gyula Art Mozi dígltálls 

fejlesztése 

Jósa András Múzeum Állam! 

Számvevőszék vizsgálatához 

lntézminyj bt!ls6 el/en6rzes kereté~n Bevételek és kiadások telft1sfté5'nt1k t1/len6rziu 

Városi nagyrendezvényeket lebonyolító!Városl na1Yrendezvények finanszirozásának c!sl 

szervezetek elszámolásának.felülvizsgálata 

Polgármesteri Hivatal: 

- Polgármester! Kabinet és érintett szervezet1IE1Yéb sporttámoaatások finanszirolása 

el'fSé1ek 

Polaármut•rl Hlvatal; 

- Vagyon1azdálkodásl Osztály 

Önkormlinyzatl vagyon haunosításának teljesít'"'ny1 

szemléletOértékelése 
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Kapcsolódó belső •llen&z~ str1t4.-1 ~lok 

T3mo1atások igenvtésének, elszámolásának! 
felülvizsa.iiitata . 

EU.nónött snrwnit 

8útaszem Nyugati Óvoda 

TOndérkertKeletlÓvoda 

2016. iv 

Etlen8n:étt•r'IYll 

Óvodaifeladatf!nanszlrozásfelülvizsgálata 

Stratégiai ellenőrzési terv 

(2016-2019.) 

2017. év 

Elten&zatt uerwi.t 

Str•t'Plelilok 

fhn&zés ürep 

Feladatellátás, feladatfmansmods reaUzali1sának k . Feladatflnanszírozás, i3nkormanyzatr 
. . . . Kockázatelemzésselk!választottnemzet!séar 

1 

. 

vizsgálata. Kockáz~t~lemzéssel kiviÍlasztott 2 . • , ~~zl:v~::~etlseii Önkormányzat tiimogatás teljesOlésének vizsgálata. 
nemzet1segl 6nkorrnánvzat Feladatfmanszirozás, önkormanyzatJ 
• Roma Nemzetiségi Önkormánvzat támogatás teljesülésének vizsgálata. 
• Ruszfn Nemzeti5'gl Önkormányzat 

Számvitell elszámolások kontrollja. 

Létszám-, és bérgazdálkodás ellen6nése. IALIM, l<ÖZIM 
l(özalkalmazottakszemélylanyagának 

fetülvlzsdlata 
Vagyonnal kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások 

etlen6nése. 

Szakmai és pénzügyi tevékenységek összhangjának 
revíziója. 

loogatásoklgénylése, p<ilyázatilehetöségekkihasználásának 

Felhasználás jogszerűségének ellen6nése. 

ö ntorm•nvutl v•evonMI bpcso&.tos t•rwk 
nyHdnt.rtboll, •lsúmc>Wsot kontrofl}11. 

• e.ruhliz•.oti. •kdv"'• · 
Tárgyi eszköznyilvántartás, f6könyv-analltlka 

revíziója. 

Bels6 kontrollrendszer működésének vizsgálata 

(kontrollkörnyezet, kontrolltevékenyséa:. monitoring). 
Kockázatelemzés. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Temetkezési Vállalat 

Polgármesteri Hivatal 
· EllátásiOs.ztály 
- KulturátisOsztáty 
- Városfejlesm~sr és Városüzemeltetési 
Osztály 

Polgármesteri Hivatal érintett uervezetJ 
egysige/ 

ALIM 

Szabályozottsá&. k6zbeszenések, an<1litlkák 

felOlvizsdlata. 

Kontrollrendszer működése . 

Nyíregyháza Megyei Jogű Város 

NyiregyházllparlParill(ft. 

Intézményi bels6 ellen6nés keretében 

Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti Polgármesteri Hivatal 
egysigelnél a vagyonkezelési szerz6dések - Szoclális és Köznevelés! Osztály 
felOlvizsgálati ellem5nésének - Vagyongazdálkodás! Outály 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

adatszolgáltatás megalapozotts;igának, és az 
étkeztetés bevetetelnek, kiadásainak, 
hátralékokkezelésénekfelOlvizsgillatil 

- Építésügyi Osztály (átütemezett) 

lnt,zményi bels6 ellen6nés keretében 

Digitális Nyíregyháza projekt 
elszámolás<inakfetü1vizsgálata. 

Leltározás, Rleftezés feliJMzsgóloto 

Kontrollrendszer mílködésének 
értékelése. 

Ellen6nési nyomvonal felülvizsgólora 
Integrált kockázatkezelés ellen6rzése 

2018. év 

EU.n&zött nervez.t ERen&Hs t•rrv• 

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek 

Pol~á~meste~ Hivatal· . l ~~::~::lemzéssel kiválasztott projektek: 
- Palyazatokespro/ektmenedzsmentReferatura • db f . b'I , 

5 EU-s orras o 1:s 

lntézménYi bels6 ellen6nés keretében 

Polgármesteri Hivatal: 
·ÉpítésügyiOsztály(átOtemezett) 
·Jegyzöl Kabinet 

Önkormányzatköltségvetéslszervel: 
- Polgármesteri Hivatal, 

-~ 

Eszterlánc Északi óvod1 
Bűzauem Nyugati ÓVOda 

G~rmekek Háza Oéll óvoda 
TOndérkert Keleti óvoda 
EgészségílgylAlapellátásllgazgatóság 

• 2 db egvéb forrásból finanszírozott projekt 

Pólvózot oénzüavf elszámolása 

Bels6Kontrollrendszermúködésénekértékelése 

6.sz. melléklet 

.... ./2018. (X tl.20.) sz. határozathoz 

2019. év 

Ellen8n:őtt szernat 1 fRen6rzft ttriv-

Új tevékenységek, feladatok esetében a klalakított a Jósa András Műzeum 
kontrollpontok, fel.dat és fele16sségJ körök felülvizsgálata. Móricz Zsigmond Megvef és Városi Könyvtár 

A költségvetés! szervek vezet61nek és gazdasági 
vezet61nek bels6 kontrollrendszer témakörben el61rt 
továbbképzési kötelezettség tel/esftésénekl------1------1 

Folyamatba épltett kontrollok vizsaálata. 

Az ellen6rzésl jelentésekben megfogalmazott 

Eszterlánc!szakJóvoda 
Al.áfa-bevallás,analftlka,önellen6nés 
felOlvfz51<ilatánakmonltorlni.11 

Kormánvzatlszektorb1sor0Jtszervezetek 
- Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 

,_ _________ _,. __________ _.~ :~~~ká~~::~~ez:~~N~~;~~;~:~~· 
,_ _________ _,. __________ _.· MóriczZsigmondSzínházNonprofitKft. 

Nylregyháza Megyei Jogű Város 

Polgármester! Hivatal érintett uervezetl IPolgármesterl Hfvatal érintett szervezeti 
egységei egységeinél a vagyonkezelés! szerz6dések 

felütviz51álata 

Polgármesteri Hivatal 
-F6építészt0sztály 

Kontrolltevekenységek mílködésének 
monltoringja 

javaslatok hasznosulás<inak, ~zet6J lntézkedésekJ Nyíregyházi Távh6szolgáltató Kft. 
2014. évi Állami Számvev6székl ellen6rzés 
Javaslatainak hasznosulása. 

JósaAndrásMűzeum 

vegrehajtásánakkontrollja. 

l(ormánvzatJszektorb1sorolt 
szervezetek adatszolgáltatási 
kötelezettségelnekfelülvfzsaálata 

ÁSZjavaslatalnakhasznosulása 

Nyíregyhiizi Cantemus Kórus 
Vád Mihilly Kulturális l(özpont 

KÖZIM 
GAFEK 
Nyíregyházi Gyermekjólét! Alapellátás! Intézet 
Nylregyházl Család· és Gyermekjólét! Központ 
SzocJálJs Gondodsl K6zpont 

fnth~nyi bels6 el/en6nés keretében 

Sóstó-GyógyfiJrd6kZrt. 
Nyíregyházi Turlsztlkal Nonprofit KFT 

Nyíregyházi Állatpartk Nonprofit Kft. 

felülvizsgálilta 

Nyomon 1<6vetésl (monitoring) rendszer ért,keléR 

Szabályozottság, kontrollkörnyezet klalakításánakl 
felülvizsgálata 

Allaml Számvev6székl ellen6rzés által tett 
javaslatokra hozott Intézkedések hasznosulás<inak 
ellen6rzése,ésaszabátyozottságfelülviz51álata 



Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által támogatott szervezetekről 7.sz. melléklet 

(2019. évi ellenőrzési tervhez) a .. .......... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Sor-
Utolsó vizsgálat Kapott Szankció Összes 

szám 
Szervezet megnevezése Szabályszerűségi összeg visszafiz. kockázati 

dátum (eltelt év) Ft értékelés köt. pont 

Súlyszám 1-10 1-5 5 2-20 

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK 

1. Kék Nefelejcs Alapítvány 2011 8 5 912 OOO 1 9 
2. Igrice Néptánc Együttes Közhasznú Egyesület 2011 8 884 OOO 2 10 
3. Móricz Diáksport Egyesület 2011 8 455 OOO 1 9 
4. Aqua Sport Egyesület 2011 8 450 OOO 1 9 
5. Nyíregyházi Vasutas Sport Club Súlyemelö Szakosztály 2011 8 5 417 OOO 3 11 
6. Együtt a Jövőért Országos Karitatív Egyesület 2011 8 270 OOO 2 10 
7. Jonathan Gyermek, Ifjúsági és Tánc Közhasznú Egyesület 2011 8 160 OOO 1 9 
8. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 2011 8 2 OOO OOO 2 10 
9. Sóstói Polgárőr Egyesület 2011 8 500 OOO 1 9 

10. Rozsréti Polgárőr Egyesület 2011 8 400 OOO 3 2 13 

11 . Fight-Team Harcművészeti Egyesület 2012 7 150 OOO 1 8 
12. Nyíregyházi Vasutas Sport Club Atlétikai Szakosztály 2012 7 125 OOO 2 9 
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület 2012 7 200 OOO 2 9 
14. Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012 7 300 OOO 2 9 
15. Vidéki Kultúráit Ifjúságért Egyesület 2012 7 3 OOO OOO 3 10 
16. Nyírség Táncegyesület 2012 7 1400 OOO 3 1 11 

17. Mandai Polgárőrség 2012 7 150 OOO 3 10 
18. Életsorsok Egyesület 2012 7 120 OOO 2 9 

19. Pszichotikus Betegségben Szenvedők Egyesülete 2012 7 250 OOO 1 8 

20. Teréz Anya Egyesület 2012 7 130 OOO 1 8 

21 . 
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Nyíregyháza 

2013 6 6 300 OOO 4 10 Polqármesteri Hivatal Alapszervezete 
22. Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány 2013 6 325 OOO 2 8 

23. Klio Alapítvány 2013 6 250 OOO 2 8 

24. Szabolcs Néptánc Egyesület 2013 6 1090 OOO 3 1 10 

25. Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr Egyesület 2013 6 125 OOO 2 8 

26. Periféria Egyesület 2013 6 12 OOO OOO 5 2 13 

27. Arany János Diáksport Egyesület 2013 6 880 OOO 1 7 

28. Kölcsey Diáksport Egyesület 2013 6 650 OOO 1 7 

29. Vasvári Diáksport Egyesület 2013 6 800 OOO 2 8 

30. Bem József Diáksport Egyesület 2013 6 400 OOO 3 1 10 
1 



Sor-
szám 

31 . 

32 . 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41 . 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51 . 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által támogatott szervezetekről 

{2019. évi ellenőrzési tervhez) 

Utolsó vizsgálat Kapott 

Szervezet megnevezése Szabályszerűségi összeg 

dátum (eltelt év) Ft 

Súlyszám 1-10 

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2014 5 1500 OOO 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014 5 1500 OOO 

Szabolcsi Szimfónikus Zenekar Egyesület 2014 5 4 OOO OOO 

Szent István Nemesi Rend Első Alapítványa 2014 5 220 OOO 

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2014 5 2 OOO OOO 

"Mustárház" Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2014 5 5 900 OOO 

Állatbarát Alapítvány 2014 5 150 OOO 

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület 2014 5 400 OOO 

Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 2014 5 1262 OOO 

Nyíregyháza-Tigers American Football Club Egyesület 2014 5 1 OOO OOO 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015 4 1500 OOO 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2015 4 1500 OOO 

Jósavárosi Polgárőr Egyesület 2015 4 280 OOO 

Kistelekiszőlő Polgárőr Egyesület 2015 4 380 OOO 

Nagyszállás Polgárőr Egyesület 2015 4 200 OOO 

Nyíregyházi Polgárőr Szövetség 2015 4 180 OOO 

Nyíregyháza-Császárszállás Polgárőr Egyesület 2015 4 300 OOO 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016 3 1500 OOO 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2016 3 1500 OOO 

Magyarságért Polgári Civil Egyesület 2016 3 250 OOO 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 2016 3 280 OOO 

Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 2016 3 360 OOO 

Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE 2016 3 400 OOO 

Magyar MediBall Egyesület 2016 3 300 OOO 

Rozsrét IFI Szabadidő Sport Egyesület 2016 3 300 OOO 

Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 2016 3 120 OOO 

Pedagógus Természetbarát Egyesület 2016 3 250 OOO 

Nyíregyházi Talentum Tenisz Egyesület 2016 3 200 OOO 

Nyírségi Ízkirályok Egyesülete 2017 2 320 OOO 

Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület 2017 2 320 OOO 

7.sz. melléklet 
a ....... .. ... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Szankció Összes 

visszafiz. kockázati 

értékelés köt. pont 

1-5 5 2-20 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

3 8 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 5 

1 5 

1 5 

3 3 10 

1 5 

2 6 

3 1 8 

1 4 

1 4 

1 4 

3 3 9 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

2 5 

1 4 

3 5 

3 5 

2 



Sor-
szám 

61 . 

62 . 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

Kockázatelemzés összesítője az önkormányzat által támogatott szervezetekről 

(2019. évi ellenőrzési tervhez) 

Utolsó vizsgálat Kapott 

Szervezet megnevezése Szabályszerűségi összeg 

dátum (eltelt év) Ft 

Súlyszám 1-10 

CÉLTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZERVEZETEK 

Nyírségi Thália Alapítvány 2017 2 320 OOO 

4 for Dance Tánc, Sport és Kulturális Egyesület 2017 2 400 OOO 

"Gyermekeinkért 16" Alapítvány 2017 2 400 OOO 

Nyírségi Ízkirályok Egyesülete 2017 2 400 OOO 

Nyírség Turizmusáért Egyesület 2017 2 300 OOO 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017 2 1500 OOO 

(egyéb sporttámogatások finanszírozása) 2018 1 

(egyéb sporttámogatások finanszírozása) 2018 1 

7.sz. melléklet 
a .......... .. ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Szankció Összes 

visszafiz. kockázati 

értékelés köt. pont 

1-5 5 2-20 

1 3 
1 3 

1 3 

3 s 
1 3 

1 3 

1 

1 

3 



Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzésének összesítése 

a kontrolltevékenység ellenőrzéséhez 

Utolsó ellenőrzés 

Szervezeti egység megnevezése óta eltelt idő 

Dátum 1-5 

Gazdasági Osztály 

Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Kabinet 

Főépítészi Osztály 

Adóosztály 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Ellátási Osztály 

Szociális és Köznevelési Osztály 

Kulturális Osztály 

Igazgatási Osztály 

Közterü letfelügyelet 

Építésügyi Osztály 

* értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám 

** értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám 

60 % (16,2 pont) felett magas kockázatú a szervezet) 

2017 2 

2018 1 

2018 1 

2015 4 

2015 4 

2016 3 

2018 1 

2017 2 

2017 2 

2018 1 

2015 4 

2015 4 

2018 1 

Ellenőrzés 

minősítése 

1-5 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

Szervezeti 
Ellenőrzési 

Kockázatelemzés 

változás 
nyomvonal 

minősítése** 
minősítése* 

1-5 1-5 1-4 

1 2 3 

3 3 3 

2 4 4 

1 2 2 

2 2 4 

2 2 3 

2 3 3 

2 4 4 

2 3 4 

1 3 3 

1 3 4 

1 3 2 

1 3 3 

8.sz. melléklet 

a ....... ./2018.(Xll.20.)sz. határozathoz 

Szervezeti egység 
Összesített 

vezetők általi kockázat 

minősítés 
kockázati szint 

1-3 6-27 

2 13 

2 15 

2 16 

2 13 

1 16 

1 13 

1 13 

2 17 

2 16 

2 13 

1 15 

2 14 

1 11 

1 



Sorszám 

1. 

2. 

3. 

4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Intézményvezetők által jóváhagyott 2019. évi 

intézményi belső ellenőrzések 

Intézmény megnevezése 

Jósa András Múzeum 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Eszterlánc Északi Óvoda 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

Tündérkert Keleti Óvoda 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Közintézményeket Működtető Központ 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

9.sz .melléklet 

a .. .. ./2018.(Xll .20.) sz. határozathoz 

1 



Sor
szám 

1. 

2. 

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Jósa András Múzeum 

2019.év 

Jósa András Múzeum 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

EGYÉB FELADATOK 

Intézményi belső ellenőrzések 

Jósa András Múzeum 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, módszere) 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) va ló megfelelés l szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata rész l etezettségűek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási köte lezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

érvényesülnek a GDPR alapelvek 

Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 

információ védelem biztosítása érdekében megfe l e l ő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatokl kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyi lvántartások mintavételes e ll enőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaklnem a jogszabá lyi e l őírásoknak megfele l ő 

minősítési eljárásá nak felülvizsgálata, va lamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljá rás, 

átadások dokumentálásának ellenőrzése belső szabá lyzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt . e l őírásai naki megfelelő átadása, kontrollkockázat 

megfelelően történik a közalka lmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyagi bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

1. 12018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 12019 . évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 12019 . évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. ! Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

S. 12019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

9/a.sz. melléklet 
a „„„„./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

/ p.NDRL1- -'· 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

el l enőri napok: 

1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

ellenőri napok: 

1 fő x 2 nap 

Nyíregyháza, 2018. november 15 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 
e
~?"~· Cl~~. • 

!~ 
. <l (ii,;~ 

Jóváhagyta : ó' émiásilb~ 
a: ~ . ' ö' uzeum1gnz11; to 

' 
'~egyno-i.ó 
~ 

1 
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Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

1. 

2019.év 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata rész l etezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

téte les vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás : magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabá lyi előírásoknak megfe l elő 

minősítési eljárásának felü lvi zsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentá lásának ellenőrzése belső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt . előírásainak megfelelő átadása, kontrollkockázat 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi bel ső ellenőrzések megállapításainak minősítése , kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

~ 

Jóváhagyta : 

9/b.sz. melléklet 
a ..... .. ./2018.(X ll. 20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok : 

1 fő x 2 nap 

ri 0 tl<k-J"A!!J /IA; ')-.--
Tomasovszki Án'Íta 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Váci Mihály Kulturális Központ 

1. 

2019-év 

Váci Mihály Kulturális Központ 

2. 

2018. év és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgá lata részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási köte lezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes bekövetkezés va l ószínűsége: közepes 
e llen őrzése) szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfelelő szabá lyozás; nem a jogsza bály által 

e ll e nőrzése e lőírt normákat alkalmazzák; dokumentumok nem 

szabá lyszerűen vannak kitöltve, az összesítő 

elszámolás nincs összhangban a számvi teli 

Cél : annak megál lapítása, hogy megfelelő bizonylatokkal, menetlevelekkel 

kontrollkörnyeztet, eljárásrendet alakítottak ki, va lamint, 

hogy az elszámolások a jogszabály által e l őírtak szerint 

történik 

kockázat típusa: pénzügyi, szabályszerűségi 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

l. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefogla ló e ll enőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső e ll enőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső el l enőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső e ll enőrzési vezető 

·-

Jóváhagyta : 

9/c.sz.melléklet 
a ....... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

szabá lyszerűségi 

e ll enőri napok: 
lfőx8nap 

1. n.év 

szabá lyszerűség i 

pénzügyi 

ellenőri napok: 
lfőx4nap 

-/.. „ ... ' 
I ~ „ V' ,_. . ~ 

~ Meszáros Szilárd 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

1. 

2019. év 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi e l őírásoknak megfelelő 

minősítési eljárásának felü lvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentálásának ellenőrzése belső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 
Cél : annak megállapítása, hogy a Kjt . előírásainak megfelelő átadása, kontroll kockázat 
megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínű sége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

be l ső ellenőrzési vezető 

9/d .sz.melléklet 
a .... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok : 
1főx15 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

Csikós Péter 

intézményvezető 

1 fő x 2 nap 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Eszterlánc Északi Óvoda 

1. 

2019.év 

·-· 

Eszterlánc Északi óvoda 

2. 

2018. év és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Eszterlánc Északi Óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvéde lmi szabályoknak (GDPR} való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem ke ll ő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése} bekövetkezés valószínűsége : közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, jogkör gyakorlók kije lölése nem aktualizá lt, 

az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata. gyakorlati megvalósulás formális, utólagos, nem 

minden bizonylaton történik meg az igazolás 

Cél: annak megállapítása, hogy megfelelően határozták meg 

a felelősöket, összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint a 

jogkör gyakorlás valós, megelőzi a kifizetéseket 

kockázat típusa : szabályszerűségi, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú bekövetkezés valószínűsége : közepes 

(számviteli bizonylatok mintavételes, szükség esetén tételes szervezetre gyakorolt hatás: magas 

ellenőrzése} 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

S. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette : 

r , 

Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

#- ~~ 
(~'-A. ,. 0 
'.iJ""' < ' ~ - e \ * 1-: ~'tf (:5 
\ ~ 'J/reg'j~~ ~ 

"'~ l.t 1-'.I * 

Jóváhagyta: 

9/e.sz.mel léklet 
a ..... ./2018.(Xll.20.) sz .határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 
lfőx8nap 

IV. n.év 
szabályszerűségi-

pénzügyi 

ellenőri napok: 

1 fő x S nap 

[ihalk / J~- ó' 
Szikszainé Kiss Edit 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

1. 

2019.év 

-
Gyermekek Háza Déli óvoda 

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgá lata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben fog lalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentálásának ellenőrzése belső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak megfelelő átadása, kontroll kockázat 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 
kockázat típusa: kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

l. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4 . Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

9/f.sz.mel léklet 
a ..... ./2018.(Xll.20.)sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 2 nap 

. L' ,( f 
\lt ·;..,..ír• r 

Skarbit Józsefné 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Tündérkert Keleti Óvoda 

1. 

2019. év 

Tündérkert Keleti óvoda 

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Tündérkert Kel eti Óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvi zsgá lata részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

Cél : meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ véde lem biztosítása érdekében megfe l elő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás : magas 

Tárgy: Az intézményben fog lalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi e l őírásoknak megfelelő 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentálásának el lenőrzése belső szabá lyzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

Cél : annak megá ll apítása, hogy a Kjt . előírásainak megfe l elő átadása, kontrol lkockázat 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás : közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

9/g.sz.mellék let 

a ..... ./2018.(X ll .20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

e llen őri napok: 

1 fő x 2 nap 
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Sor- INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 
szám 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött 

időszak 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

1. 

2019. év 

Búzaszem Nyugati óvoda 

2. 

2016-2018. évek és akt uális i dőszak 

Intézményi bel ső ellenőrzések 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvéde lmi szabá lyoknak (GDPR) való megfele lés szabályzatok nem teljes körűek, nem ke ll ő 

felülvizsgálata rész l etezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzé s módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott köza lkalmazottak nem a jogszabá lyi előírásoknak megfe l elő 

minősítési eljárásának felü lvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentálásának ellenőrzése be l ső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak megfelelő átadása, kontrollkockázat 
megfe l elően történik a közalka lmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

9/h .sz. melléklet 
a „„„./2018.(X ll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés t ípusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

sza bá lysze rűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok : 

1 fő x 2 nap 

,\ ? cLt<L.~ 
Szalainé Benyus~'Klára 

intézményvezető 

1 



Sor-

szám 
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

1. 

2019. év 

Intézményi belső ellenőrzések 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak {GDPR) való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú {szabályzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szó ló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső e ll enőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső el l enőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette : 

{ 

Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóvá hagyta : 

9/i.sz.melléklet 
a „„„/2018.(Xll.20.)sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 5 nap 
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Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Közintézményeket Működtető Központ 

1. 

2019.év 

Közintézményeket Működtető Központ 

2. 

2019.év 

Intézményi belső ellenőrzések 

Közintézményeket Működtető Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : közepes 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése 

Cél: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem szabályozott vagy nem megfelelő a 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően gyakorlatban 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: közepes 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

9/j.sz.melléklet 
a ..... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 
1 fő x 8 nap 

IV. n.év 

szabályszerűségi-

pénzügyi 

ellenőri napok: 
lfőx5nap 

Tí~ 
Tóth Béla 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

1. 

2019.év 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

2. 

2018.év 

Intézményi belső ellenőrzések 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felü lvizsgá lata részletezettségűek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzé s módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Családok Átmeneti Otthona szervezeti egység nem megbízható adatok alapján történt az igénylés, 

feladatfina nszírozással kapcsolatos elszámolások késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás 

felülvizsgálata nem szabályszerű, az elszámolás nem tényadatokon 

alapul. 

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés és a felhasználás 

elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, 

időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó 

dokumentációk megalapozottak. 
kockázat típusa : szabályszerűségi, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : közepes 

indokolt esetben tételes vizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

9/k.sz.melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

szabá lyszerűségi 

ellenőri napok: 

1főx10 nap 

1. n.év 

szabá l yszerűségi, 

pénzügyi 

ellenőri napok: 

1főx10 nap 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4 . Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati ténye~Qk meghatározása 

Lengyelné Petris 

belső ellenőrzési vezető 
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Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

1. 

2019. év 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

2. 

2016-2018. évek és aktuális i d őszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem ke l lő 

fe lülvizsgálata részletezettségüek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ell en őrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes el l enőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: ma·gas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalka lmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

minősítési eljárásának felü lvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentálásának ellenőrzése be l ső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

megfelelő átadása, kontrollkockázat 
Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa: kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége : közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockazati tényezők meghatározása 

Nyiregyhaza, 

Készítette: 

) 

Lengyelné Petris Er ika 

belső ellenőrzési vezető 

-

•b-' , .... 
(..," ~"'\ 

Jóváhagyta: 

--, 
1 \ 

:~· 

9/1.sz.melléklet 
a „„„/2018.{Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

szabályszerűségi 

szabályszerűségi 

~ ~n ,.. 

Ill. n.év 

ellenőri napok: 

1főx10 nap 

IV. n.év 

ellenőri napok: 

1 fő x 2 nap 

' 

Lengyelné Pogácsás M ária 

intézményvezető 
,,„ .... 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

1. 

2019.év 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

2. 

2016-2018. évek és aktuális időszak 

Intézményi belső ellenőrzések 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR} való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere : dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes el lenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint munkakör gyakorisággal, módon történik a minősítési eljárás, 

átadások dokumentá lásának ellenőrzése belső szabályzatban határozták meg az eljárás 

rendjét, ütemezését; feladat- és felelősség nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt . előírásainak megfelelő átadása, kontrollkockázat 

megfelelően történik a közalkalmazottak minősítése, 

valamint megfelelően dokumentált-e a munkakör átadás 

kockázat típusa : kontroll, integritás 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés valószínűsége: közepes 

tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.} szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

S. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, k~k~zati t~l)yezQk meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 15. 4 ~ 
f"u71J ~~ 

Készítette : 

j 

Lengyelné Petris. Erika ~I~ 
belső ellenőrzési vezető 
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Jóváhagyta: 

9/m.sz.melléklet 
a ..... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés· 

ütemezése 

Ill . n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1főx10 nap 

IV. n.év 

szabá lyszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 2 nap 

Szilvásiné Bojda Márta 

intézményvezető 



Sorszám 

1. 

2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott 

2019. évi belső ellenőrzések 

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

10.sz.melléklet 

a .. .. ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

1 



Sor-

szám 

1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem te ljes körűek, nem kellő 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgá lata ré szletezettségűek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 
érvényesü lnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a szemé lyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabá lyzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas 

2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerü ltek 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabá lyok sze rint 

történik a bizonylatok rögzítése; elő l egek kezelése 

nem szabá lyozott vagy nem megfelelő a 
Cél : annak megá llapítása, hogy a pénzkezelés rendjét 

gyakorlatban 
megfelelően kialakították, a kulcskontro llok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli sza bályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
2018.év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

10/a .sz.melléklet 
a „„„„./2018.(Xll. 20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1 n.év 

szabályszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x S nap 

1. n.év 

pénzügyi -

szabályszerűségi 

e llenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

EGV~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockáz,9.ti té,ny~ meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 13. ·'. -. s"~ 
Készítette: Lengyelné Petris Eri~a., 

belső ellenőrzési vez~tő 
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Sor-

szám 

1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvéde lmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem te ljes körűek, nem ke ll ő 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat felü lvizsgálata részletezettségűek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási köte lezettségnek 

nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 
Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érvényesülnek a GDPR alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrol lrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyi lvántartások mintavételes e l lenőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas 

2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfele l ően kerültek 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek keze lése 

Cél : annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét 
nem szabályozott vagy nem megfelelő a 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 
gyakorlatban 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 

2018.év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYtB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, .kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 13. ' 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

' 

Jóvá hagyta: 

. '· 

10/b.sz.melléklet 

a ..... ./2018.(Xll. ...... ) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1 n.év 

sza bá lyszerűségi 

e ll enőri napok: 

1 fő x S nap 

1. n.év 

pénzügyi-

szabá lyszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

,\Je_.t e -

elnök 

' ~ 



Sor-

szám 

1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfe lelés szabá lyzatok nem te ljes körűek, nem kellő 

Német Nemzetiségi Önkormányzat fe lülvizsgá lata rész l etezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és 
nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfe l elő 
érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabá lyzatok kockázat típusa : jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyi lvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 

2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése felada t- és hatáskörök nem megfe l e l ően kerü ltek 
-

Német Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabá lyok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; e l őlegek keze lése 

Cél: annak megá llapítása, hogy a pénzkezelés rendjét 
nem szabá lyozott vagy nem megfelelő a 

gyakorlatban 
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően 

működnek, valamint a számviteli szabá lyoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
2018.év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

10/c.sz.me lléklet 

a ..... ./2018.(X ll. .. .... ) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1 n.év 

szabá lyszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x S nap 

1. n.év 

pénzügyi-

szabá lyszerűségi 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati t~nyezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 13. 

Lengyelné Petris Eri~a • 

belső ellenőrzési vez~téí' , ; - / 
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Sor
szám 

1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

2018. év és aktuális időszak 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

2018.év 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, módszere) 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) va ló megfelelésl szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kellő 

részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, ésl ~e~ tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő ervenyesulnek a GDPR alapelvek 

felülvi zsgá lata 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok,kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes el l enőrzése) bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

meghatározásra, nem a számvite li szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; e l őlegek kezelése 

nem szabá lyozott vagy nem megfele l ő a 
Cél : annak megá llapítása, hogy a pénzkezelés rendjét! akor latban 
megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően gy 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, , bekövetkezés valószínűsége: magas 

indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 12018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 12019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 12019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásárQ!_szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. I Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatj!!ifuilés..elk~l.!~se 
s. 12019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kocká)átl~nyezők megháfá;m,ása 

Nyíregyháza, 2018. november 13. 

/t/Cr'~j- fm'· · ? . . /.! z z-:. ..,;> l 'l '· ,j :;: 
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Készítette: Jóvá hagyta: 

10/d.sz.melléklet 
a „„ ... ./2018.(Xll.20.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

pénzügyi

szabályszerűségi 

Ellenőrzés 

ütemezése 

11 n_év 

e ll enőri napok: 

1 fő x S nap 

II. n.év 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 
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1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfele lés szabályzatok nem teljes körűek, nem ke ll ő 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálata ré sz l etezettségűek; nyi lvántartásokat nem vagy 

hiányosa n vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérü lnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrol lrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 
2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés e llenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerü ltek . 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabá lyok szerint 

-
történik a bizonylatok rögzítése; elő l egek kezelése 

Cél: annak megál lapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem szabályozott vagy nem megfe l elő a 

megfelelően kialakították, a kulcskontro llok megfe l e l ően gyakorlatban 

működnek, valamint a számviteli sza bályoknak megfe l e l ően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
2018.év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati téo.yezők meghatározása 
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Sor-
szám 

1. 

2. 

· Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabá lyoknak (GDPR) való megfelelés szabá lyzatok nem teljes körűek, nem kel l ő 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes e ll enőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 

2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés e ll enőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli sza bályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; elő l egek kezelése 

Cél : annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem szabályozott vagy nem megfelelő a 

megfelelően kialakították, a kulcskontrol lok megfelelően gyakorlatban 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa: pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 

2018.év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 
-

Nyíregyháza, 2018. november 13. 
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Sor-

szám 

1. 

2. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy 

hiányosan vezetik; tájékoztatási köte lezettségnek 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és nem tettek eleget; érintetti jogok sérülnek; nem 

információ védelem biztosítása érdekében megfelelő érvényesülnek a GDPR alapelvek 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok kockázat típusa: jogi, integritás 

tételes vizsgá lata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószínűsége : magas 

2018. év és aktuális időszak szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Pénzkezelés ellenőrzése feladat- és hatáskörök nem megfelelően kerültek -
~ 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat meghatározásra, nem a számviteli szabályok szerint 

történik a bizonylatok rögzítése; előlegek kezelése 

Cél: annak megál lapítása, hogy a pénzkezelés rendjét nem szabályozott vagy nem megfele l ő a 

megfelelően kialakították, a kulcskontrollok megfelelően gyakorlatban 

működnek, valamint a számviteli szabályoknak megfelelően 

történik az elszámolás, dokumentálás, könyvelés. 

kockázat típusa : pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószínűsége : magas 

2018. év indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

EGY~B FELADATOK 

1. 2018. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2019. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2019. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockáza1i ~ényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2018. november 13. 
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E Ellenőrzött szervezeti ... 
N egységek/szervek Ellenőrzés tárgya 
~ 
0 megnevezése VI 

1. Építésügyi Osztály 
Belső kontrollrendszer működésének 

értékelése 

2. Jegyzői Kabinet 
Belső kontrollrendszer működésének 

értékelése 

Vagyongazdálkodási 
Önkormányzati vagyon 

3. hasznosításának teljesítmény 
Osztály 

szemléletű értékelése 

Polgármesteri Kabinet A „ Látogatócentrum építése és 

4. 
Pályázatok és hópárduc kifutó kialakítása a 

Projektmenedzsment Nyíregyházi Állatpark területén" 

Referotúra projekt ellenőrzéséhez 

Polgármesteri Kabinet „Egészségügyi alapellátás 

s. 
Pályázatok és infrastruktúrális fejlesztése" e. TOP-

Projektmenedzsment 6.6.l-15-NYl-2016-00001 azonosító 

Referatúra számú projekt ellenőrzéséhez 

„A nyíregyházi kórház területén 

Polgármesteri Kabinet létesülő új óvoda környezetének 

6. 
Pályázatok és fejlesztése" e. 

Projektmenedzsment TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002 

Referatúra azonosító számú pályázat 

ellenőrzéséhez 

az „Európai Határvárosok Korlátolt 

Polgármesteri Kabinet Felelősségű Európai Területi 

7. 
Pályázatok és Együttműködési Csoportosulás 

Projektmenedzsment létrehozása" 

Referatúra ETT-16-0008. kódszámú projekt 

ellenőrzéséhez 

az „Cleanriver - Megvalósíthatósági 

Polgármesteri Kabinet tanulmány készítése a 

8. 
Pályázatok és szennyvízkezelő létesítmények 

Projektmenedzsment fejlesztéséhez Ukrajnában" START-

Referatúra Danube Region Project Fund projekt 

ellenőrzéséhez 

Polgármesteri Kabinet 
KKETTKK-56P-02 jelű 

Pályázatok és 
9. 

Projektmenedzsment 
„ Büszkeségpontok" pályázat 

el lenőrzéséhez 
Referatúra 

2018. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései) 

Kockázati tényezők összesítése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkező kockázat kockázatai 
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Összesen Kockázati besorolás 
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E Ellenőrzött szervezeti 

"" ... egységek/szervek Ellenőrzés tárgya !'.? 
0 megnevezése "' 

Polgármesteri Kabinet 
Járasszekhely települesi 

önkormányzatok által fenntartott 

10. 
Pályázatok és 

múzeumok 
Projektmenedzsment 

szakmai támogatására kiírt pályázat 
Referotúra 

ellenőrzéséhPZ 

Nyíregyházi 
Közérdekű adatok közzétételi 

11. Szociális Gondozási 
kötelezettségének teljesítése 

Központ 

Móricz Zsigmond 
Közérdekű adatok közzétételi 

12. Megyei és Városi 
kötelezettségének teljesítése 

Könyvtár 

13. 
Váci Mihály Közérdekű adatok közzétételi 

Kulturális Központ kötelezettségének teljesítése 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Búzaszem 
gazdasági vezetőinek belső 

14/1. 
Nyugati óvoda 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Nyíregyházi 
gazdasági vezetőinek belső 

14/2. kontrollrendszer témakörében előírt 
Cantemus Kórus 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Nyíregyházi Család- és 
gazdasági vezetőinek belső 

14/3. kontrollrendszer témakörében előírt 
Gyermekjóléti Központ 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Egészségügyi Alapellátási 
gazdasági vezetőinek belső 

14/4. kontrollrendszer témakörében előírt 
lgatázgatóság 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

2018. évi belső ellenőrzések m i nősítése, kockázatelemzése 

(önkormányzat i el l enőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek e l lenőrzései} 

Kockázati tényezők összesítése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkező kockázat kockázatai 
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Összesen Kockázati besorolás 

> > 
~ ::: ~ .?: ~ 

~ >§ e '2 e „ 
0 a. „ 

0 ... a. „ 
l'.i "" i: 

„ e i'.l "" ~ 
„ e 

il: ~ " il: ~ " ~ •O :!( 
„ 

•0 :!( u "' < u "" 

0 0 2 2 0 x 

0 0 s 1 0 x 

0 0 3 3 0 x 

0 0 3 3 0 x 

0 0 2 2 0 x 

0 0 2 2 0 x 

0 1 2 1 0 x 

0 0 3 1 0 x 

2 



E Ellenőrzött szervezeti .... 
N egységek/szervek Ellenőrzés tárgya 
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0 megnevezése 
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A költségvetési szervek vezetőinek és 

Eszterlánc 
gazdasági vezetőinek belső 

14/5. 
Északi óvoda 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

14/6. GAFEK kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Gyermekek Házo Déli 
gazdasági vezetőinek belső 

14/7. 
Óvoda 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Nyíregyházi gazdasági vezetőinek belső 

14/8. Gyermekjóléti kontrollrendszer témakörében előírt 

Alopellátási Intézmény továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

14/9. Polgármesteri Hivatal kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

Móricz Zsigmond gazdasági vezetőinek belső 

14/10. Megyei és Városi kontrollrendszer témakörében előírt 

Könyvtár továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

2018. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései) 

Kockázati tényezők összesítése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkező kockázat kockázatai 
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Összesen Kockázati besorolás 
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E Ellenőnött szervezeti .... 
2! egységek/szervek 
0 megnevezése "' 

14/11. KÖZIM 

14/12. Jósa András Múzeum 

Nyíregyházi 

14/13. Szociális Gondozási 

Központ 

Tündérkert 
14/14. 

Keleti Óvoda 

Váci Mihály 
14/15. 

Kulturális Központ 

15. Kulturális Osztály 

Polgármesteri Kabinet és 

16. érintett szervezeti 

egységek 

Ellenőrzés tárgya 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

A kö ltségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témakörében előírt 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

2018. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései) 

Kockázati tényezők összesítése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkező kockázat kockázatai 

> > > > ~ ~ 
~ :!!:' ~ 

~ 
~ :!!:' ~ ~ 

e: :<; 
.., e: " 

.., e: ~ •o 

~ 
e. „ e 0 ... e. „ 

~ 0 ... e. „ -e 
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" 
„ N 

„ 
" " N :E " „ .:: •0 ::; a; „ 

~ •0 ::; ~ 
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0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

A költségvetési szervek vezetőinek és 

gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témakörében előírt 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének felülvizsgálata 

Városinagyrendezvények 

finanszírozásának és elszámolásának 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

felülvizsgálata 

Egyéb sporttámogatások 

finanszírozása 

Összesen 

> :!!:' ~ e: „ ~ '2 0 ... e. „ 
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„ e: 
5( 
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0 0 2 1 0 

0 0 2 2 0 

0 1 2 1 0 

0 0 2 2 0 

0 0 2 2 0 

0 1 3 2 0 

0 0 0 0 0 
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Kockázati besorolás 
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E Ellenőrzött szervezeti 
"" N egységek/szervek Ellenőrzés tárgya ~ 
0 megnevezése <11 

17. 
Nyíregyhózi Állatpark Állami Számvevőszéki ellenőrzés által 

Nonprofit Kft. tett javaslatokra hozott intézkedések 

18. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 
Szabályozottság, kontrollkörnyezet 

kialakításának felülvizsgálata 

19. 
Önkormányzati Transzferár nyilvántartás 

Gazdasági Társaságok felülvizsgálata 

20. 
Nyíregyhózi Turisztikai Szabályozottság, kontrollkörnyezet 

Nonprofit Kft kialakításának felülvizsgálata 

Összesen 

2018. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései) 

Kockázati tényezők összesítése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkező kockázat kockázatai 

> > ~ > ~ e > ~ >§ e > ~ ~ 'll e ~ ~ ~ 'll 0 :a; e. „ 
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<'.) •0 ::;; ~ < u "' < u "' < "' 

0 2 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 

0 2 s 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 

0 6 17 14 0 0 4 52 28 0 0 5 24 19 0 

37 84 48 

folyamatban lévő, még le nem zárt ellenőrzés 

11/a.sz.melléklet 
a ...... ./2018.(Xll.20.) sz. határozathoz 

Összesen Kockázati besorolás 
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2018. évi belső ellenőrzések minősítése, kockázatelemzése 11/b.sz.melléklet 

(intézményi belső e ll enőrzések) a ...... ./2018. (XII. 20.) sz. határozathoz 

Kockázati tényezők összesítése 

j 1 Ellenőrzött szerv megnevezése 1 1 
Szabályozottsági kockázat 

Folyamat végrehajtása során jelentkezlS 
Kontrollrendszer egyéb kockázatai Összesen Kockázati besorolás 

Ellenőrzés tárgya kockázat 

1 > > „ „ „ > > 
„ „ ~ 
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1 1 
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„ u 

~ i „ 
"' ~ ,0 :;; ]l ~ 

,0 ]l "' '0 :;; ]l "' „ ,0 ]l "' '0 ]l < "' u "' < "' < u "' < "' 
1. Az intézmény rendezvényeinek ellenőrzése 1 - 1 - 2 1 - - - 1 - - 3 2 x 

Jósa András Múzeum 

2. 
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgálata 
1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 x 

3. Pályázat pénzügyi elszámolása 5 2 3 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 x 
Móricz Zsigmond 

4. 
Megyei és Városi Könyvtár Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgálata 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 x 

~ 
Személyügyi tevékenység felülvizsgálása 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 x 

KÖZIM Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 7 1 1 1 1 1 x felülvizsgálata 

. 

Nyomonkövetési (monitoring) rendszer 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 x . 

értékelése 

~ 
Bevételek és kiadások teljesítésének 

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 3 1 1 1 1 x 
Váci Mihály ellenőrzése 

Kulturális Központ Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 

felülvizsgálata 
1 2 3 3 3 1 1 1 1 x 

8 
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer 

1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 x 
Egészségügyi Alapellátási értékelése 

Igazgatóság Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 

felülvizsgálata 
2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 x 

8 
Társasági adókedvezményre jogosító 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 x 
Nyíregyházi támogatás feladatainak felülvizsgálata 

Cantemus Kórus Iratkezelés és adatvédelmi szabályok . 
felülvizsgálata 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 1 1 x 

~ 
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 x 
értékelése 

Sajátos nevelési igényű gyermekekhez 
Eszter/ón e kapcsolódó jogosultságot igazoló 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 x 

Északi Óvoda dokumentációk felülvizsgálata 
. 

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 x . 

felülvizsgálata 

Sajátos nevelési igényű gyermekekhez 

8 
kapcsolódó jogosultságot igazoló 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 x 

Gyermekek Háza dokumentációk felülvizsgálata 
Déli Óvoda 

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 x . 

felülvizsgálata 



E 

~ Ellenörzött szerv megnevezése EllenlSrzés tárgya 
> "' e 
0 

"' u „ 
< 

Sajátos nevelési igényű gyermekekhez 

19. kapcsolódó jogosultságot igazoló 
Tündérkert dokumentációk felülvizsgálata ,_... 

Keleti Óvoda 

20. 
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgálata 

Sajátos nevelési igényű gyermekekhez 

21. kapcsolódó jogosultságot igazoló 
Búzaszem dokumentációk felülvizsgálata ...._ 

Nyugati Óvoda 

22. 
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgá lata 

23. 
Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó 

Nyíregyházi Gyermekjóléti igénylések és elszámolások ellenőrzése 
,_... 

Alapellátási Intézmény Iratkezelés és adatvédelmi sza bályok 
24. 

felülvizsgálata 

25 . 
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer 

Nyíregyházi Család- és értékelése - Gyermekjóléti Központ Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 
26. 

felülvizsgálata 

27. 
Nyomonkövetési (monitoring) rendszer -Nyíregyházi értékelése - Szociális Gondozási 

28. Központ Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgálata 

29. Szabályozottság ellenőrzése 

- GAFEK 

30. 
Iratkezelés és adatvédelmi szabályok 

felülvizsgálata 

-
Összesen 

2018. évi bels/S ellenőrzések min/Ssitése, kockázatelemzése 

(intézményi bels/S e ll enőrzések) 

Kockázati tényezők összesftése 

Szabályozottság! kockázat 
Folyamat végrehajtása során jelentkezlS 

Kontrollrendszer egyéb kockázatai 
kockázat 
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- 1 - - - - - - 2 - -
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Kockázati besorolás 
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Ellenórzési téma 

Súlyszám 

óvodai alaphozzájárulás és SNI e lszámolásának megalapozottsága 

Óvodáztatási támogatás ellenőrzése 

Óvodai fe ladatfinanszírozás felülvizsgá lata 

Feladatfinanszírozás adatszolgáltatásának (normatíva igénylés) megalapozottsága 

SNl-s gyermekekhez kapcsolódó jogosultságot igazoló dokumentumentációk felülvizsgá lata 

Felújítási- beruházási tevékenység ellenőrzése 

Beszerzési és közbeszerzési eljárások szabályozottsága 

Pénztárrovancs 

Pénzkezelés rendszerének elle nőrzés 

Házipénztár ellenőrzése, a pénzbeszedéssel kapcsolatos szabályok betartása 

Pénzkezelés ellenőrzése 

Az egyes térltés ellenében igénybe vett, nyújtott szolgáltatások ellen6rzése 

Gazdálkodás, erőforrás felhasználás szabályszerűsége 

Bevételek elszámolásának jogszerűsége 

Bevételek és kiadások teljesltésének ellen6rzése 

2011. évi EU-s forrásból finanszfrozott projektek elszámolása 

Gépjármű üzemeltetésének ellen6rzése 

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőnések kockázatelemzése 

2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

lrányftó szervi ellen6nés Intézményi ellen6rzés 
Ellenőrzött s1ervezet 

dátum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

1-10 1-10 

2011 8 Búzaszem Nyugati Óvoda 

2011 8 Eszterlánc ~szaki Óvoda 

2011 8 Gyermekek Háza Déli óvoda 

2011 8 Tündérkert Óvodai Gondnokságok 

2014 5 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

2016 3 Búzaszem Nyugati Óvoda 

2016 3 Tündérkert Keleti Óvoda 

2014 5 Gyermekjóléti Központ 

2018 1 Eszterlánc ~sza ki óvoda 

2018 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

2018 1 Búzaszem Nyugati Óvoda 

2018 1 Tündérkert Keleti Óvoda 

2014 5 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 

Központ 

2015 4 NYITÖT 

2012 7 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2014 5 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 

Központ 

2016 3 Eszterlánc ~szaki Óvoda 

10 Közintézményeket Működ tető Központ 

2011 8 Váci M ihály Ku lturális Központ 

2011 8 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2011 8 Nyíregyházi Cantemus Kórus 

2016 3 Jósa András Múzeum 

2016 3 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2018 1 Váci Mihály Kulturá lis Központ 

2012 7 Eszterlánc ~szaki Óvoda (Kerekerd6 Tagintézmény) 

2014 5 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Múködtet6 

Központ 

Dolgozók utiköltségének, munkaruha juttatásainak, rehabilitációs hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése 2014 5 
Középfokú Közneve lési Intézményeket Működtető 

Központ 

Munkábajárás, kiküldetés, reprezentáció és egyéb dologi kiadások 2014 5 Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Munkábajárás, kiküldetés, reprezentáció és egyéb dologi kiadások 2013 6 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

Ellenőrzés Felelősségre 

minősítése• vonás 

1-5 1-3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

1 

2 

4 

5 

3 2 

4 3 

4 

4 

4 

3 

3 2 

2 

1 

3 

3 

12. sz. melléklet 
..... ./2018. (Xll.20.) sz. határozathoz 

Szervezetet 
Kockázati 

érintó 
változás 

pont 

1-5 4-23 

1 11 

1 11 

1 11 

1 11 

1 9 

1 7 

1 7 

1 9 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 10 

3 11 

1 9 

1 8 

1 8 

1 16 

1 14 

1 16 

1 13 

2 9 

1 8 

1 5 

1 13 

1 8 

1 7 

3 11 

3 12 
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2. 
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6. 

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőrzések kockázatelemzése 

2019. é vi belső ellenőrzési tervhez 

Ellenőrzési téma 
lrányftó szervi ellenc5rzés Intézményi ellendnés 

Ellenőrzött szervezet 
dátum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

Súlyszám 1-10 1-10 

Sza badság nyilvánta rtása, fe ladása 2013 6 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 

Központ 

Óvodai közalkalmazottak személyi anyagának felülvizsgálata 2014 s Gyermekek Háza Déli Óvoda 

Közalkalmazottak személyi anyagának felülv izsgá lata 2016 3 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 

Központ 

2014 s Nyiregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Központ 
Közalkalmazottak személyi anyaga 

2013 6 Nyiregyházi Szociál is Gondozási Központ 

Személyügy! tevékenység felülvizssálata 2018 1 Közintézmé nyeket Működtető Központ 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Jósa András Múzeum 

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Integrált kockázatkezelés e llenő rzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Váci Mihály Kulturális Központ 

Integrá lt kockázatkezelés ellenőrzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Egészségügyi Alapellátási tgazgatóság 

Integrált kockázatkezelés el lenőrzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Eszterlánc ~szaki óvoda 

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése 2017 2 

Ellenőrzés i nyomvonal felülvizsgá lata 2017 2 
Gyermekek Há za Déli Óvoda 

Integrált kockázatkeze lés ellenőrzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Tündérkert Keleti óvoda 

Integrált kockázatkezelés e llenőrzése 2017 2 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Búzaszem Nyugati Óvoda 

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése 2017 1 

Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Nyiregyházl Cantemus Kórus 

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése 2017 2 

El lenőrzési nyomvonal felülvizsgálata 2017 2 
Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) 

Integrált kockázatkezelés ellenőrzése 2017 2 

A feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgá ltatások biztosításának szabályszerűsége. Leltározás 

ellenőrzése. 
2016 3 Váci Mihály Kulturális Központ 

A feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások biztosftásának szabá lysze rűsége. 2016 3 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások biztosltásának, szabályszenlségének utóellenőrzése . 2017 2 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

ÁSZ javaslatainak hasznosulása 2017 2 Jósa András Múzeum 

Leltározás, selejtezés utóellenőrzése 2017 2 Váci Mihály Kulturális Központ 

2017 2 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Leltározás, selejtezés lebonyolításának felülvizsgálata 2017 2 Eszterlánc ~szaki Óvoda 

2017 2 Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) 

Ellenőrzés Felelősségre 

minősítése • vonás 
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4 

12.sz. meU~klet 

...... /2018. (Xll.20.) n. hadrozathoz 

Szervezetet 
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érintő 
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1 8 
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3 11 
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1 s 
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1 7 

1 6 
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Ellenőrzési téma 

Súlyszám 

Jogszabályban elólrt szabá lyzatok meglétének vizsgálata 

Jogszabá lyban eléSlrt szabá lyzatok meglétének vizsgá lata 

Munkaidő nyilvántartás és túlóra szabályozottsága 

Szabályzatok felülvizsgálata 

Tárgyi eszköz analitika 

Szabályozottság e l lenőrzése 

Iratkezelés és adatvédelmi szabályok felülvizsgálata 

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőrzések kockázatelemzése 
2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

Irányító szervi ellen6rzés Intézményi ellen6nés 
Ellen6rzött 51ervezet 

dátum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

1-10 1-10 

2015 4 NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 

2015 4 NYITÖT 

2015 4 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

2016 3 NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 

2013 6 NylregyházJ Szociális Gondozási Központ 

2018 1 Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ 

2018 1 Jósa András Múzeum 

2018 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2018 1 Közintézményeket MOködtetö Központ (KÖZIM) 

2018 1 Váci Mihály Ku lturális Központ 

2018 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2018 1 Nylregyházi Cantemus Kórus 

2018 1 Eszterlánc ~szaki Óvoda 

2018 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

2018 1 Tündérkert Keleti Óvoda 

2018 1 Búzaszem Nyugati Óvoda 

2018 1 
Nyiregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Alapellátási 

In tézmény 

2018 1 NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 

2018 1 Nylregyházi Szoclá lis Gondozási Központ 

2018 1 Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

2018 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2018 1 Eszterlánc lszaki Óvoda 

2018 1 Gyermekek Háza Déli óvoda 

2018 1 Tündérkert Ke leti Óvoda 

2018 1 Búzaszem Nyugati Óvoda 

2018 1 Közintézményeket MOködtető Központ 

A költségvetési szervek vezet6inek és gazdaságvezetőinek bels6 kontrollrendszer témakörében elölrt 2018 1 Nyiregyházl Cantemus Kórus 

továbbképzési kötelezettség teljesitésének felülvizsgálata 2018 1 Jósa András Múzeum 

2018 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2018 1 Váci Mihály Kulturális Központ 

2018 1 Nylregyházl Szociális Gondozási Központ 

2018 1 Nylregyházi Család - és Gyerme~jóléti Központ 

2018 1 Nylregyházl Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

2018 1 Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ 

Ellenőrzés Felelősségre 

minósítése• vonás 
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Szervezetet 
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3 10 
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1 s 
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1 s 
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Ellenőrzési téma 

Súlyszám 

Közérdekű adatok közzététel/ kötelezettség teljesítésének vizsgálata 

Adatvéde lmi szabályoknak (GOPR} való megfele lés felülvizsgálata 

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőrzések kockázatelemzése 

2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

Irányító szervi ellen6nés Intézményi ellen6nés 
Ellen6rzött szervezet 

dátum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

1-10 1-10 

2018 1 Móricz Zsfgmond Megyei és Városi Könyvtár 

2018 1 Váci Mihály Kulturális Központ 

2018 1 Nyfregyházl Szociális Gondozási Központ 

10 Jósa András Múzeum 

10 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

10 Közintézményeket Müködtetö Központ {KÖZIM) 

10 Váci Mihály Kulturális Központ 

10 Egészségügyi Alape llátási Igazgatóság 

10 Nyíregyházi Cantemus Kórus 

10 Eszterlánc ~szaki óvoda 

10 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

10 Tündérkert Keleti Óvoda 

10 Búzaszem Nyugati Óvoda 

10 
Nylregyházi Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

10 Nylregyházi Szociális Gondozási Központ 

10 Nyíregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Központ 

10 Jósa András Múzeum 

10 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

10 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minösítési eljárásának felülvizsgálata, valamint 10 Gyermekek Háza Dél! Óvoda 

munkakör átadások dokumentálásának ellenőrzése 10 Tündérkert Keleti óvoda 

10 Búzaszem Nyugati Óvoda 

10 Nyfregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Központ 

10 NylregyházJ Szociá lis Gondozási Központ 

10 Tündérkert Keleti Óvoda 

Jogszabály által eldírt szakmai szabályzatok és nyilvántartások felülvizsgálata 10 Búzaszem Nyugati Óvoda 

10 

Eilen6rzés Felelősségre 

minósítése• vonás 
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Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőrzések kockázatelemzése 
2019. évi be l ső e llenőrzési tervhez 

Ellenőrzési téma 
Irányító szervi ellen6nés Intézményi ellen6rzés 

Ellen6rzött szervezet 
diltum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

Súlyszám 1-10 1·10 

Tárgyi eszköz analitika 2014 5 Gyermekjóléti Központ 

ttkezök nyilvántartásának, téritési dijak analitikájának felülvizsgálata 2016 3 Nyiregyházi Szociá lis Gondozási Központ 

Kiküldetések, intézményi gépjárműhasználat szabályozottságá nak, elszámlásának ellenőrzése 2016 3 NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 

Bentlakásos ellátás ellenőrzése. 2017 2 Nyíregyházi Szociá lis Gondozási Központ 

Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások biztosításának, szabályszerüségének e llenőrzése . 

Pálvázatok elszámolásának felü/vizs~álata . 
2017 2 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Bö1csödei feladatfinanszírozás felülvizsgálata. 2017 2 
Nyíregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Alapellátási 

lntézménv 
Házi segítségnyújtás felülvizsgálata . 2017 2 Nyíregyházi Szociá lis Gondozási Központ 

Az intézmény rendezvényeinek e llenőrzése 2018 1 Jósa András Múzeum 

Pályázat pénzügyi elszámolása 2018 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Társaság/ adókedvezményre jogosító támogatás feladatainak felülvizsgálata 2018 1 Nyíregyházi Cantemus Kórus 

2018 1 Eszterlánc lszaki óvoda 

Speciális nevelési igényű (SNl-s) gyerekekkel kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése 
2018 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

2018 1 Tündérkert Ke leti Óvoda 

2018 1 Búzaszem Nyugati óvoda 

Feladatfinanszfrozáshoz kapcsolódó igénylések és elszámolások ellenőrzése 
2018 1 

Nyíregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Alapellátási 
(Gyermekek Átmeneti Otthona) Intézmény 

Felada tfinanszírozáshoz kapcsolódó igénylések és elszámolások e llenőrzése 
10 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Alapel látási 

(Családok Átmenet i Otthona) Intézmény 

A gazdasági események elszámolása, dokumentálása, az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának 

vizsgá lata 
10 Esz terlánc ~szaki óvoda 

Gépjárma üzemelte tésse l kapcsolatos elszámolások e lle nőrzése 10 Váci Mihály Ku lturális Központ 

Áfa bevalllás, analitika, önellenőrzés felülvizsgálata 2015 4 Eszterlánc ~szaki óvoda 

Béren kivüli juttatások, cafetéria 
2015 4 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

2015 4 Búzaszem NyuRati Óvoda 

Házi segítségnyújtás elszámolásainak ellenc5rzése 2016 3 Nyíregyházi Szociá lis Gondozási Központ 

Bevételek és kiadások teljesftésének ellen6n:ése 2018 1 Váci Mihály Kulturális Központ 

2011 8 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
Költségvetési beszámoló valódiságának vizsgálata 

2011 8 Eszterlánc ~szaki Óvodai (Gondnokság) 

Költségvetés tervezése, költségvetési rende let 2013 6 Eszterlánc ~szaki Óvoda (Gondnokság) 

2013 6 Váci Mihály Kulturális Központ 

Pénzmaradvány elszámolása, felhasználása 2013 6 Nylregyházi Cantemus Kórus 

2013 6 Jósa András Múzeum 

Rendező mérleg - új államháztartási számvitel gyakorlati megvalósulásának vizsgálata 2015 4 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Ellen6rzés Felelősségre 
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12. sz. melléklet 
... /2018. (Xll.20.) sz. hiltározathoz 

Szervezetet 
Kockilzatl 

ér intő 

változás 
pont 

1-5 4-23 
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3 9 

3 9 

3 8 

1 6 

3 8 

3 8 

1 5 

1 5 

1 4 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 
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1 16 
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1 16 

1 8 
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3 9 
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1 12 
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1 10 
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Súlyszám 
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>----- Az intézmény pénzügyi, gazdá lkodási tevékenységének rendsze rje llegű viszgálata 

3. 
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s. Intézményi gazdálkodás ellenörzése .., 

j 6. Rendszerellenőrzés utóvizsgálata 

o; 
~ 

'C 
7. Nyomonkövetési (monitoring) rendszer é rtékelése e 

~ 
~ 

8. Kontroll rendszer működésének vizsgá lata 

9. Kontrollrendszer működésének vizsgálata 

10. Kontroll rendszer működéséne k vizsgá lata 
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•Abban az esetben, amikor az elmtilt lO@vben m@g nem került sor olyan tfpusti ellen6nésre az e11en6nM min6sítése 5-0s értékO. 

Intézményeknél végzett témavizsgálatok, célellenőrzések kockázatelemzése 

2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

Irányító szervi ellen6rzés Intézményi ellen6rzés 
Ellen6rzött szervezet 

dátum (eltelt év) dátum (eltelt év) 

1-10 1-10 

2013 6 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

2013 6 Váci Mihály Kulturá lis Központ 

2013 6 Egészségügyi Alape llá tási Igazgatóság 

2014 5 Jósa András Múzeum 

2015 6 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Müködtetö 

Központ (KÖZIM) 

2015 6 Jósa András Múzeum 

2018 1 Közintézményeket Működ te tő Központ (KÖZIM) 

2018 1 Egészségügyi Alapel látási Igazga tóság 

2018 1 Eszterlánc ~szaki Óvoda 

2018 1 Nylregyház i Szociális Gondozási Központ 

2018 1 Nyfregyházi Család- és Gyermekjólét i Központ 

2017 2 Nyfregyházi Család - és Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

2017 2 Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

2017 2 
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági 
Feladatait Ellátó Közpon t (GAFEK) 

Ellenőrzés Felelősségre 

min6sitése• vonás 
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Polgármesteri Hivatal / Önkormányzat /gazdasági társaságok témavizsgálatainak, célellenőrzéseinek kockázatelemzése 

2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

Ellenőrzés 
Ellenőrzési téma dátum (eltelt év) Ellenőrzött szervezet 

minősítése• 

Súlyszám 1-10 1-5 

2018 1 Polgármesteri Hivatal: Építésügyi Osztály 3 
Kontrollrendszer működésének értékelése 

2018 1 Polgármesteri Hivatal: Jegyzői Kabinet 

2018 1 Búzaszem Nyugati óvoda 3 

2018 1 Nyíregyházi Cantemus Kórus 3 

2018 1 Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 3 

2018 1 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 3 

2018 1 Eszterlánc Északi Óvoda 3 

2018 1 Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ 3 

2018 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 3 

ABPE továbbképzés te ljesítésének felülvizsgálata 2018 1 Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 3 

2018 1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3 

2018 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 3 

2018 1 Közintézményeket Működtető Központ 3 

2018 1 Jósa András Múzeum 3 

2018 1 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3 

2018 1 Tündérkert Keleti Óvoda 3 

2018 1 Váci Mihály Kulturális Központ 3 

2018 1 Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 3 

Közérdekű adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek telj . vizsgálata 2018 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 3 

2018 1 Váci Mihály Kulturális Központ 3 

Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításának felülvizsgálata 2018 1 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 3 

Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata 2018 1 

13. sz. mel léklet 
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1-3 1-5 4-23 
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1 2 
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Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat/ gazdasági társaságok témavizsgálatainak, célellenőrzéseinek kockázatelemzése 

2019. évi belső ellenőrzési tervhez 

Ellenőrzés 
Ellenőrzési téma dátum (eltelt év) Ellenőrzött szervezet 

minősítése• 

Súlyszám 1-10 1-5 

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek ellenőrzése 2018 1 
Polgármesteri Hivatal: Polgármesteri Kabinet, Pályázatok és 

Projektmenedzsment Referatúra (6 projekt vizsgálata) 

Városi nagyrendezvények ellenőrzése 2018 1 Polgármesteri Hivatal: Kulturális Osztály 3 

Egyéb sporttámogatások finanszírozásának ellenőrzése 2018 1 Polgármesteri Kabinet 

ÁSZ ellenőrzés javaslataira hozott intézkedés végrehajtása 2018 1 Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft 

Önkormányzati vagyon hasznosításának teljesítmény szemléletű 
2018 

értékelése 
1 Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 3 

•Abban az esetben, amikor az elmúlt 10 évben még nem került sor olyan típusú ellenőrzésre az ellenőrzés minősítése 5-ös értékű . 

13. sz. melléklet 

a ...... ./2018. (Xll.20.) sz. határozathoz 

Felelősségre 
Szervezetet 

Kockázati 
érintő 

vonás pont 
változás 

1-3 1-5 4-23 

1 2 

1 5 

1 2 

1 2 

1 5 

2 


