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6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf: 58. 
 
Témafelelős: Gyovainé 
U-32231/2011. 
                                                                                 

Tárgy:Szentes Város Önkormányzat intéz-
ményei és a Polgármesteri Hivatal 
2012. évi belső ellenőrzési terve 

                                                                      Melléklet: 4 db kimutatás             
                                                                                          
                                                                                          
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 
Képviselő-testületnek az éves belső ellenőrzési tervet az előző év november 15. napjáig kell 
jóváhagyni. 
 
Az ellenőrzési terv összeállításánál az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési köte-
lezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, 
a számvitelről szóló, többször módosított 2000. C. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
szóló, többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a 41/1994. (IV.22.) 
Kt számú határozatban foglaltakat vettem figyelembe. 
 
Rendszer ellenőrzés 3 intézménynél következik 2012. évben, ugyanis a 41/1994. (IV.22.) 
Kt határozat szerint 3 évente kerül sor az intézményeknél ilyen, három év gazdálkodásának 
egészét átfogó ellenőrzésre. 
 
 
Szabályszerűségi ellenőrzés keretében utóvizsgálatra három intézménynél kerül sor 
2012. évben, melynek során az előző évben végzett rendszerellenőrzéskor feltárt hiányos-
ságok megszüntetésére tett intézkedéseket és azt vizsgálja a belső ellenőr, hogy felszámol-
ták-e a hiányosságokat.  
Egyéb szabályszerűségi ellenőrzésre a tervben megjelölt témákban több intézménynél kerüll 
sor egy-egy ellenőrzés során. 
 
 
Pénzügyi ellenőrzés során az ellenőrzés egy intézménynél az ellenőrzés tárgyaként megje-
lölt konkrét feladat végzésére irányul. 
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és az ellenőrzési terv elfo-
gadását.  
 
 
 
………../2011.(X.28.) 
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012.  

évi belső ellenőrzési terve 
 
                                                           Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Szentes Város Önkormányzata intéz-
ményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja, jelen hatá-
rozat mellékletében foglaltak szerint. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
3. A Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
     
 
Szentes, 2011. szeptember 5.                                         
 
 
 
 
 
                                                                                           Szirbik Imre 
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                                                                                                            l. számú melléklet      
Összesítő táblázat Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi tervezett ellenőrzéseiről                                          
                                                        
         

 
MEGNEVEZÉS 

 

Tervezett 
időpont  

Ellenőr-
zési na-

pok 
száma 

 I. Rendszerellenőrzés 
   - Szentesi Művelődési Központ  
   - Szentes Város Gondozási Központja    
   - Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon                                      
   
  
 

 
  I n.  év 
 II. n. év 
 II. n. év 
  

     
    30 
    30 
    30 
      
      

        Összesen:      90 
II. Szabályszerűségi ellenőrzések 
    Utóvizsgálatok 

 - Városellátó Intézmény 
    - Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
    - Terney Béla Kollégium 
  
      Egyéb szabályszerűségi ellenőrzések 
    -  Költségvetési és költségvetésen kívüli pénzkezelés 
       szabályosságának vizsgálata a Városi Intézmények 
       Gazdasági Irodájához tartozó nem önállóan gazdálkodó
       intézmények, a Városellátó Intézmény, a Terney Béla 
       Kollégium, a Központi Gyermekélelmezési Konyha 
       esetében.  
     
    -  Szentes Város Bölcsödéje felújításával  
       összefüggő közbeszerzések vizsgálata 
 
    - Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata a  
      Központi Óvoda és Tagóvodái, a Kertvárosi Óvoda és 
      Tagóvodái, a Klauzál Gábor Általános Iskola, a Koszta    
      József Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola 
      esetében. 
 
   -  Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata a  
      Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és a Szentes 
      Város Bölcsődéjénél. 
      
     

 
    
    II. n. év  
   III. n. év 
   III. n. év 
 
 
 
 
 
 
      
     I. n. év 
 
       
   III. n. év   
 
 
       
       
   IV. n. év 
 
 
      
  
   IV. n. év 
     
    

 
        
      3  
      3  
      3 
 
      
      
        
       
 
   
    20 
     
        
      5  
         
 
       
     
     17   
     
 
    
      
       8 
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   - Gépjárművek üzemanyag fogyasztásának ellenőrzése a 
     Városellátó Intézményél, Szentes Város Gondozási 
     Központjánál, a Központi Gyermekélelmezési  
     Konyhánál, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál. 

 
 
 
     
 
   IV. n. év 

      
     
     
     
 
    20 

 Szabályszerűségi ellenőrzés összesen:      79 
 III. Pénzügyi ellenőrzés 
 
   -   A távhő szolgáltatás költségeinek vizsgálata 
       a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 
 
   -  Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre 
       elszámolt kiadások vizsgálata a  
       Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél 

 
 
      
  III. n. év 
     
     
      
  III. n. év 
     

        
 
          
      5  
       
         
      
      5 
       

Pénzügyi ellenőrzés összesen:      10 
IV. Soron kívüli ellenőrzés 
 

     22 

V.  Egyéb feladatok 
   /jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozása,  
   testületi anyag, terv, beszámoló készítés stb./ 

      szakmai továbbképzés     
        

  
 
     10 
       4 
        

       Összesen:       14  
       Mindösszesen:     215        
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                                                                                                         2. számú melléklet 
                                                                                                                                                           
Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
belső ellenőrzési tervéhez kapcsolódó munkaidőmérleg l főre. 
                                                                                               
                                                                                                                                                           
Megnevezés Naptári nap 
2012. évi naptári napok száma 
Heti pihenő-, munkaszüneti napok 
fizetett ünnepek, köztisztviselők napja miatt kieső napok 
száma: 

      366        
 
 

     - 115 
 

2012. évi munkanapok száma:        251 
Fizetett szabadság miatt kieső napok      -   36 
Ellenőrzési napok száma:        215 
                             
 
 
                                                                                         3. számú melléklet 
  
A 2012. évre tervezett ellenőrzések fajtánkénti megoszlása 
 
Ellenőrzések fajtája               Ellenőrzési napok száma 
Rendszer ellenőrzés 
Szabályszerűségi ellenőrzés 
Pénzügyi ellenőrzés 
Soron kívüli ellenőrzés 
Egyéb feladatok 

                                         90 
                                         79 
                                         10             
                                         22 
                                         14 
                                          

Összesen:                                        215 
 
 
 



  4. számú melléklet 
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SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

 
Ellenőrzendő fo-

lyamatok és 
szervezetek / 

szervezeti egy-
ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

Szentesi Művelődési 
Központ gazdálko-
dásának átfogó el-
lenőrzése 

Az ellenőrzés cél-
ja: az intézményi 
működés szerve-
zettségének és a 
gazdálkodás folya-
matának elemzése, 
a pénzügyi szabá-
lyok megtartásának 
vizsgálata 
Az ellenőrzés 
tárgya: az intéz-
mény 2009-2011 
évek gazdálkodásá-
nak átfogó ellenőr-
zése 
 
Ellenőrzendő 
időszak: 2009. 

- személyi változások 
- belső átszervezés 
- költségvetési elői-
rányzat változás 
- intézményi finanszí-
rozás  
- előző évi pénzma-
radvány felhasználás 
- dolgozói létszám vál-
tozás 
- intézményi szabály-
zatok és munkaköri 
leírások összhangja 
- intézményi vagyon 
változása  
- okmány fegyelem, 
bizonylati rend betar-
tása 

Rendszer ellenőrzés 2012. I. negyedév 30 ellenőrzési nap  
 

1 fő 

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja 
Kockázatelemzés Szentes Város Önkormányzat belső ellenőrzési tervének elkészítéséhez 
Készült: 2011. szeptember 21. 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

január 1-től 2011. 
december 31-ig 
Ellenőrzés mód-
szerei: 3 havi ok-
mány tételes, az 
egész időszak 
anyaga szúrópróba-
szerű ellenőrzése 
mintavétel útján 

- vezetői-  és a mun-
kafolyamatba épített 
belső ellenőrzés mű-
ködése 

Szentes Város Gon-
dozási Központja 
gazdálkodásának 
átfogó ellenőrzése 

Az ellenőrzés cél-
ja: az intézményi 
működés szerve-
zettségének és a 
gazdálkodás folya-
matának elemzése, 
a pénzügyi szabá-
lyok megtartásának 
vizsgálata 
 
 
Az ellenőrzés 
tárgya: az intéz-
mény 2009-2011. 
évek közötti gaz-
dálkodásának átfo-

- személyi változások 
- belső átszervezések 
- költségvetési elői-
rányzat változás 
- intézményi finanszí-
rozás  
- előző évi pénzma-
radvány felhasználás 
- dolgozói létszámvál-
tozás 
- az intézményi sza-
bályzatok és a munka-
köri leírások összhang-
ja 
- intézményi vagyon 
változása 

Rendszer ellenőrzés 2012. II. negyedév 30 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

gó ellenőrzése 
Ellenőrzendő 
időszak: 2009. 
január 1-ől 2011. 
december 31-ig 
Ellenőrzés mód-
szerei:  
- dokumentum ala-
pú ellenőrzés a 
vizsgált időszak 
anyagából 3 havi 
banki és pénztári 
okmány esetében, 
tételes ellenőrzés 

- okmányfegyelem, 
bizonylati rend betar-
tása 
- vezetői és a munka-
folyamatba épített bel-
ső ellenőrzés működé-
se 

Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon 
gazdálkodásának 
átfogó ellenőrzése 
 

Az ellenőrzés célja: 
az intézményi mű-
ködés szervezett-
ségének és a gaz-
dálkodás folyama-
tának ellenőrzése, a 
pénzügyi szabályok 
megtartásának 
vizsgálata 
Az ellenőrzés 
tárgya: az intéz-

- személyi változások 
- belső átszervezések 
- költségvetési elői-
rányzat változás  
- intézményfinanszíro-
zás  
- előző évi pénzma-
radvány felhasználása  
- dolgozói létszám vál-
tozása  
- az intézményi sza-

Rendszer ellenőrzés
 

2012. II. negyedév 
 

30 ellenőrzési nap 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

mény 2009-2011 
évek közötti gazdál-
kodásának átfogó 
ellenőrzése 
Ellenőrizendő 
időszak: 2009. 
január 1-től 2011. 
december 31-ig 
Ellenőrzés mód-
szerei: 
- dokumentum ala-
pú ellenőrzés a 
vizsgált időszak 
anyagából 3 havi 
banki- és pénzfor-
galmi okmány ese-
tében 
- mintavételszerű 
ellenőrzés az egész 
időszak anyagára 
vonatkozóan  

bályzatok és a munka-
köri leírások összhang-
ja  
- intézményi vagyon 
változása  
- okmány fegyelem 
bizonylati rend betar-
tása 
- vezetői és a munka-
folyamatba épített bel-
ső ellenőrzés működé-
se 

Városellátó Intéz-
mény 
2011. évi átfogó 
ellenőrzéséhez kap-

Az ellenőrzés cél-
ja: 2011. évben 
végzett átfogó jel-
legű rendszerellen-

- költségvetési elői-
rányzat változása  
- az intézményi sza-
bályzatok és a munka-

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 

2012. II. negyedév 
 

3 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

csolódó utóvizsgálat 
 

őrzés során feltárt 
hiányosságok fel-
számolásáról meg-
győződjön a vizsgá-
lattevő 
Az ellenőrzés 
tárgya:  a 2007-
2009. évek gazdál-
kodására vonatkozó 
rendszerellenőrzés 
által feltárt hiá-
nyosságok felszá-
molása 
Ellenőrzendő 
időszak: 2007-
2009. évek  
 
Ellenőrzés mód-
szerei: dokumen-
tum alapú, tételes 
ellenőrzés 
 

köri leírás összhangja  
- intézményi vagyon 
változása 
- okmányfegyelem 
bizonylati rend betar-
tása  
- vezetői és a munka-
folyamatba épített bel-
ső ellenőrzés és mű-
ködése 
 

Városi Intézmények 
Gazdasági Irodája 
2011. évi átfogó 

Az ellenőrzés cél-
ja: 
a 2011. évben vég-

- költségvetési elői-
rányzatok változása 
- az intézményi sza-

Szabályszerűségi 2012. III. negyed-
év 
 

3 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

ellenőrzéséhez kap-
csolódó utóvizsgálat 
 

zett átfogó jellegű 
rendszerellenőrzés 
során feltárt hiá-
nyosságok felszá-
molásáról meggyő-
ződjön  a vizsgálat-
tevő 
Az ellenőrzés 
tárgya: 
A 2007-2009. évek 
gazdálkodására 
vonatkozó rend-
szerellenőrzés által 
feltárt hiányosságok 
felszámolása 
Ellenőrzendő 
időszak: 
2007-2009. évek 
Ellenőrzés mód-
szerei:  
- dokumentum ala-
pú tételes ellenőr-
zés 

bályzatok és a munka-
köri leírás összhangja 
- intézményi vagyon 
változása 
- okmányfegyelem, 
bizonylati rend betar-
tása 
- vezetői és a munka-
folyamatba épített bel-
ső ellenőrzés működé-
se 

Terney Béla Kollé-
gium 2011. évi át-

Az ellenőrzés cél-
ja: a 2011. évben 

- költségvetési elői-
rányzat változás 

Szabályszerűségi 
 

2012. III. negyed-
év 

3 ellenőrzési nap 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

fogó ellenőrzéséhez 
kapcsolódó utóvizs-
gálat 

végzett átfogó jel-
legű rendszerellen-
őrzés során feltárt 
hiányosságok fel-
számolásáról meg-
győződjön a vizsgá-
lattevő  
Az ellenőrzés 
tárgya: a 2007-
2009. évek gazdál-
kodására vonatkozó 
rendszerellenőrzés 
által feltárt hiá-
nyosságok felszá-
molása  
Ellenőrzendő 
időszak: 
2007-2009. évek 
Ellenőrzés mód-
szerei 
- dokumentum ala-
pú tételes ellenőr-
zés 

- az intézményi sza-
bályzatok és a munka-
köri leírás összhangja 
- intézményi vagyon-
változás 
- okmányfegyelem, 
  bizonylati rend betar-
tása  
- vezetői és a munka 
folyamatba épített bel-
ső ellenőrzés működé-
se 
 

 1 fő 

Költségvetési és 
költségvetésen kí-

Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, 

- szabályozottság és 
szabályosság  

Szabályszerűségi 
 

2012. I. negyedév 
 

20 ellenőrzési nap 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

vüli pénzkezelés 
szabályosságának 
vizsgálata a Városi 
Intézmények Gaz-
dasági Irodájához 
tartozó nem önálló-
an gazdálkodó in-
tézmények, a Vá-
rosellátó Intéz-
mény, a Terney 
Béla Kollégium, a 
Központi Gyermek-
élelmezési Konyha 
esetében 
 

hogy a vizsgált in-
tézményeknél be-
tartják-e a pénzke-
zelésre vonatkozó 
szabályokat 
Az ellenőrzés 
tárgya: a költség-
vetési és költségve-
tésen kívüli pénzke-
zelés szabályossá-
gának vizsgálata  
Ellenőrzendő 
időszak: 2012. év 
Ellenőrzés mód-
szerei: 
- dokumentum ala-
pú tételes ellenőr-
zés 

- pénzügyi szabályta-
lanságok valószínűsé-
ge 
 

1 fő 

Szentes Város Böl-
csődéje felújításá-
val összefüggő köz-
beszerzések vizsgá-
lata  
 

Az ellenőrzés cél-
ja: a közbeszerzés 
szabályos lebonyo-
lításának vizsgálata 
Az ellenőrzés 
tárgya: Szentes 
Város Bölcsődéje 

- szabályozottság és 
szabályosság 
 

Szabályszerűségi 
 

2012. III. negyed-
év 
 

5 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

felújításával össze-
függő közbeszerzé-
sek vizsgálata 
Ellenőrzendő 
időszak: 2010. év  
Ellenőrzés mód-
szerei: dokumen-
tum alapú tételes 
ellenőrzés 

 
Étkezési térítési 
díjak beszedésének 
vizsgálata a Köz-
ponti Óvoda és 
Tagóvodái, a Kert-
városi Óvoda és 
Tagóvodái, a Klau-
zál Gábor Általános 
Iskola, a Koszta 
József Általános 
Iskola, a Deák Fe-
renc Általános Isko-
la esetében 
 

 
Az ellenőrzés cél-
ja: a pénzkeze-
lésre vonatkozó 
pénzügyi szabályok 
betartásának vizs-
gálata 
Az ellenőrzés 
tárgya: étkezési 
térítési díjak besze-
désének vizsgálata  
Az ellenőrzött 
időszak: 2012. év 
Az ellenőrzés 
módszerei 
- dokumentum ala-

 
- szabályozottság és 
szabályosság  
- pénzügyi szabályta-
lanságok valószínűsé-
ge  
- a beszedett pénzfor-
galom nagysága 
 

 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 

 
2012. IV. negyed-
év 
 

 
17 ellenőrzési nap 
 

1 fő 



 

 15 

Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

pú tételes ellenőr-
zés  

Élelmezési nyers-
anyagnormák felül-
vizsgálata a Köz-
ponti Gyermek-
élelmezési Konyhá-
nál és Szentes Vá-
ros Bölcsődéjénél 
 

Az ellenőrzés cél-
ja : 
annak vizsgálata, 
hogy az előírt 
nyersanyagnormát 
hogyan tartják be a 
főzőkonyhák  
Az ellenőrzés 
tárgya: élelmezési 
nyersanyagnormák 
felülvizsgálata  
 
Ellenőrzött idő-
szak: 2012. év 
Ellenőrzés mód-
szerei: dokumen-
tum alapú tételes 
ellenőrzés 

- szabályozottság és 
szabályosság  
- a normatúllépés ha-
tása 
-a túlzott megtakarítás 
hatása 
 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 

2012. IV. negyed-
év 
 

8 ellenőrzési nap 
 

1 fő 

Gépjárművek 
üzemanyag fo-
gyasztásának ellen-
őrzése a Városellátó 
Intézménynél, 

Az ellenőrzés cél-
ja: 
Annak vizsgálata, 
hogy a jogszabály-
ban előírt üzem-

- szabályozottság és 
szabályosság  
- több személy vezeti 
a járművet 
- menetlevelek vezeté-

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 

2012. IV. negyed-
év 
 

20 ellenőrzési nap  
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

Szentes Város Gon-
dozási Központjá-
nál, a Központi 
Gyermekélelmezési 
Konyhánál, a Városi 
Intézmények Gaz-
dasági Irodájánál 
 

anyagnormát be-
tartják-e az intéz-
mények 
Az ellenőrzés 
tárgya: gépjármű-
vek üzemanyag 
fogyasztásának el-
lenőrzése 
Az ellenőrzött 
időszak: 2011-
2012. év 
Ellenőrzés mód-
szerei:  
- mintavételes el-
lenőrzés az egész 
időszakra vonatko-
zóan ,  
- dokumentum ala-
pú ellenőrzés 
- éves adatok érté-
kelése 

se 
- készpénzes tankolás 
- tankolási kártyával 
történő üzemanyag 
beszerzés 
- teletank rendszer  
- havi km és üzem-
anyag összesítések 
vezetése 
- korrekciós szorzók 
alkalmazása  
- vezetői ellenőrzés 
 

A távhő szolgáltatás 
költségeinek vizsgá-
lata a Szentes Vá-
rosi Szolgáltató Kft-

Az ellenőrzés cél-
ja: 
annak felülvizsgála-
ta, hogy a Szolgál-

- időjárási viszonyok 
- energia árak alakulá-
sa 
- alapdíj összegének 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

2012. III. negyed-
év 
 

5 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

nél 
 

tató Kft. részére a 
helyi rendeletben 
meghatározott 
távhő szolgáltatási 
alapdíjak és hődíjak 
arányban állnak-e a 
felmerült költsé-
gekkel 
Az ellenőrzés 
tárgya: a távhő 
szolgáltatás költsé-
geinek vizsgálata 
Ellenőrzött idő-
szak: 2011. év 
Ellenőrzés mód-
szerei:  
- dokumentum ala-
pú ellenőrzés 
- összehasonlító 
elemzés az előző év 
számadataival  

megállapítása 
- a hődíjhoz kapcsoló-
dó költségek 
- a termálvíz kiterme-
léshez szükséges szi-
vattyú állapota 
- a hőközpontok ösz-
szekötését biztosító 
távvezeték kiegészíté-
se, cseréje 
- szabályozottság és 
szabályosság 
 

Az önkormányzatot 
megillető bevételek 
és a terhükre el-
számolt kiadások 

Az ellenőrzés cél-
ja: 
A lakás és nem la-
kás céljára szolgá-

- lakás- és helyiség 
bérleti szerződések 
alapján beszedendő 
bevételek  

Pénzügyi ellenőrzés 2012. III. negyed-
év 
 

5 ellenőrzési nap 
 

1 fő 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

viszgálata a Szentes 
Városi Szolgáltató 
Kft-nél (lakás- és 
nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek 
kezelése, bérbe-
adása, társasházak 
bevételeinek és 
kiadásainak vizsgá-
lata 

ló helyiségek keze-
lésének, bérbeadá-
sának, társas-házak 
bevételeinek és kia-
dásainak vizsgálata 
 
Az ellenőrzés 
tárgya: az önkor-
mányzatot megille-
tő bevételek és a 
terhükre elszámolt 
kiadások vizsgálata 
a Szentes Városi 
Szolgáltató Kft-nél 
(lakások és nem 
lakás céljára szolgá-
ló helyiségek keze-
lése, bérbe-adása, 
társasházak bevéte-
leinek és kiadásai-
nak vizsgálata) 
Ellenőrzött idő-
szak: 2011. év 
Ellenőrzés mód-
szerei:  

- behajthatatlan tarto-
zások állománya 
- hátralékállomány 
alakulása 
- hátralékok mérséklé-
sére tett intézkedések 
- karbantartási költsé-
gek csökkentésére tett 
intézkedések 
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Ellenőrzendő fo-
lyamatok és 

szervezetek / 
szervezeti egy-

ségek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó stra-
tégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kocká-
zati tényezők 

Az ellenőrzés  
típusa 

Az ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás szük-
ségletek 

- dokumentum ala-
pú ellenőrzés 
- összehasonlító 
elemzés az előző év 
számadataival 

 
 


