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1 Alkalmazott módszertan 
 
Ebben e fejezetben a FEUVE alapelveit, az ellenőrzési nyomvonal összeállításának legfontosabb 
kérdéseit, a szabálytalanságokkal kapcsolatos teendőket, a belső ellenőrzési tevékenységeket, 
illetve a kockázatkezelés folyamatát meghatározó módszertani ismereteket foglaljuk össze. 
 
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) egy szervezeten 
belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott elsőszintű pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési 
szerv vezetője felelős a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. 
 
Minden költségvetési rend szerint működő intézmény vezetője, illetve a helyi önkormányzat 
jegyzője köteles olyan szabályzatokat elkészíteni és kiadni, olyan folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályozott, 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
Minden folyamatba kontrollpontok kialakítása és működtetése, a belső szabályzatok 
megújítása szükséges. A bevezetés folyományaként folyamatosan ellenőrizni kell a 
megfelelőséget, a kontrollpontok kiépítésének, működésének hatékonyságát. További cél a 
még be nem következett szabálytalanságok megelőzése.  
 
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 
 

 a pénzügyi tárgyú döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési 
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti 
visszafizettetések dokumentumait is), 

 az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és 
szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

 a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás). 

 
Az előbbiekben felsorolt tevékenységeket egymástól elkülönített feladatkörben kell ellátni. 
 
A rendszernek biztosítania kell, hogy 

 az intézmény valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 
összhangban legyen a szabályszerűség és a megbízható gazdálkodás elveivel, 

 az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

 megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatosan, 

 a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 
összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, 
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 a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség és a megbízható 
gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 

1.1. A FEUVE rendszer alapelvei 
 
A FEUVE rendszer kiépítését oly módon kell biztosítania az Önkormányzatnak, hogy az alábbi 
elvek teljesüljenek: 
 

 Szabályosság: A szervezet, szervezeti egység működése megfelel a vonatkozó 
szabályoknak, előírásoknak. 

 

 Szabályozottság: A szervezet, szervezeti egység működése, tevékenysége, illetve 
valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi körébe tartozó 
szakfeladata megfelelően szabályozott-e, a hatályos jogszabályoknak, fejezetszintű 
belső rendelkezéseknek megfelelnek-e. 

 

 Gazdaságosság: A tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének 
optimalizálását jelenti a megfelelő minőség mellett. 

 

 Hatékonyság: A tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások, egyéb 
eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 

 

 Eredményesség: A tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység 
szándékolt és tényleges eredménye közötti kapcsolat. 

 
 
A fenti elvek teljesülésének biztosítása az Önkormányzat vezetőjének felelőssége és feladata. 
Ennek megfelelően az alábbi feladatokról a polgármesternek, illetve a jegyzőnek kell 
gondoskodnia: 
 

1) A szabályosság érdekében biztosítani kell 
 

 a belső szabályokhoz való hozzáférhetőséget. 

 a szervezet mindennapi tevékenységében alkalmazásra kerülő jogszabályhoz 
való könnyű hozzáférhetőséget; 

 azok megfelelő alkalmazását elősegítő továbbképzéseken, értekezleteken, 
konzultációkon való részvételt, egyéb szakmai anyagok (szakkönyvek, 
folyóiratok stb.) beszerzését, az internet-honlapokon lévő anyagokhoz való 
hozzáférést; 

 a belső szabályzatokhoz való könnyű hozzáférhetőséget; 

 a nagy kockázatot jelentő feladatok ellátását végző személyi állomány, a 
folyamatgazdák figyelmének felhívását a szabályzatok előírásainak betartására. 

 
2) A szabályozottság érdekében gondoskodni kell 
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 a szervezet elsőszintű pénzügyi és ellenőrzési feladatainak megfelelő 
szabályozása érdekében a hatályos jogszabályokról kellő tájékozottság legyen; 

 a belső szabályozásnál figyelembevételre kerüljenek az alapító, illetve a 
fenntartó által meghatározott követelmények, célkitűzések, elvárások; 

 a hatályos jogszabályok alapján előírt belső szabályozók kialakítása 
megtörténjen, azok megismertetése biztosítva legyen; 

 a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek feltárásra kerüljenek. 
 
A megfelelő szabályozottság biztosítása érdekében: 

 meg kell határozni azokat a területeket, amelyek szabályozásáról a központi 
előírások következtében helyileg kell gondoskodni; 

 objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, 
amelyek 
- szabályozása központi előírás nélkül, a szervezet működése, szervezete és az 
ellátott feladatok sajátossága miatt szükséges; 
- jelentős kockázati területet jelentenek, így a szabályokat gyakran felül kell 
vizsgálni; 
- az intézmény működése szempontjából meghatározó, így a szabályozását 
előtérbe kell helyezni; 

 új belső szabályozás esetén a folyamatgazdával előzetes konzultációt kell 
folytatni, illetve a kidolgozott belső szabályozót véglegesítés előtt ismét 
egyeztetni kell az érintettekkel; 

 a szervezeti szintű szabályozottság megfelelő minősége érdekében az érvényben 
lévő belső szabályokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, amelynél 
figyelembe kell venni a munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés tapasztalatait, a független belső ellenőrzés megállapításait, valamint 
a külső ellenőrzések észrevételeit, javaslatait. 

 
A belső szabályzatok főbb csoportjai: 

 a szervezeti működési szabályzat annak mellékleteivel; 

 a szakmai tevékenységgel, a működéssel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos 
szabályozók; 

 a különféle tervek, megállapodások; 

 a pénzügyi és gazdálkodási szabályozók. 
 
A szükséges belső szabályozókról az aktuális jegyzéket a szabályozók felülvizsgálati 
időszakainak és határnapjainak, valamint a felülvizsgálatért felelős beosztások 
megnevezésének feltüntetésével a szervezet kijelölt egysége tartja nyilván. 
 

3) A gazdaságosság biztosítása érdekében az alábbi feladatok szükségesek 
 

A szervezet vezetője biztosítja, hogy a feladatok ellátására szolgáló erőforrások a 
gazdaságosság követelményeit szem előtt tartva kerüljenek beszerzésre és felhasználásra. 
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A gazdaságosság követelménye, hogy az adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált 
erőforrások költségei - a minőség fenntartása mellett - optimalizálva legyenek. 
 
A gazdaságosság biztosítása érdekében 

 az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell állapítani a gazdaságosság 
tekintetében legnagyobb kockázatot rejtő költségvetési előirányzatok körét; 

 a gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott módszereket, 
eljárásokat kell javasolni; 

 a vagyongazdálkodás gazdaságosságát rendszeresen vizsgálni kell. 
 
A FEUVE rendszer gazdaságossággal kapcsolatosan kiemelt területei: 

 a készletbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevétellel kapcsolatos tevékenység, 

 az engedélyezett létszám és a személyi juttatások előirányzatai és felhasználásuk. 
 
A gazdaságosság szem előtt tartása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a kiemelt 
területeket. A gazdaságossági számítások elvégzéséhez szükséges analitikus nyilvántartások 
vezetéséért a szervezet szervezeti egysége felelős. Az adott szintű gazdaságossági számítások 
elvégzéséért az alaprendeltetési feladatellátásra irányulóan a szervezeti egységek vezetői a 
felelősök. 
 

4) A hatékonyság biztosítása érdekében az alábbi feladatok szükségesek 
 

A szervezet vezetője biztosítja, hogy a hatékonyság követelményeit szem előtt tartva történjen 

 a kiadási előirányzatokkal, 

 az engedélyezett létszámmal, valamint 

 a használatra rendelkezésre bocsátott vagyonnal való gazdálkodás. 
 
A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat ellátása és a felhasznált források között 
megfelelő legyen a kapcsolat. A feladatellátás akkor hatékony, ha a lehető legkevesebb tárgyi 
és munkaerő felhasználással a lehető legtöbb és legjobb minőségű feladatvégzés történik. 
 
A hatékonyság biztosítása érdekében 

 hatékonysági számításokat kell végezni a kiadási előirányzatok megállapítása és 
felhasználása, az engedélyezett létszám alkalmazása, valamint a vagyonhasználat 
tekintetében; 

 az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni a költségvetési 
előirányzatok felhasználása körében a hatékonyság tekintetében legnagyobb 
kockázatot rejtő előirányzatokat; 

 a hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell 
megfogalmazni; 

 a vagyongazdálkodás hatékonyságát rendszeresen vizsgálni kell. 
 
A FEUVE rendszer hatékonysággal kapcsolatosan kiemelt területei: 
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 a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ, 

 a szakmai működésre vonatkozó szakmai előírások. A hatékonysági számítások 
elvégzéséhez adott szinten szükséges analitikus nyilvántartások megszervezéséért, 
vezetéséért az érintett szervezeti egységvezetők a felelősök; a hatékonysági számítások 
adott szinten való elvégzéséért az alaprendeltetési feladatellátásra irányulóan a 
szervezeti egységvezetők a felelősök. 

 
5) A eredményesség biztosítása érdekében az alábbi feladatok szükségesek 
 

Az eredményesség a célok megvalósításának mértéke, vagyis a feladatellátás és a szervezeti 
célok megvalósítása közötti kapcsolat. Az eredményesség azt mutatja, hogy a feladatellátás, 
szolgáltatás nyújtás hozzájárul-e a célok megvalósításához. A feladatellátás akkor eredményes, 
ha a kitűzött cél elérését szolgálja. 
 
Az eredményesség biztosítása érdekében 

 az objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az eredményesség 
tekintetében legnagyobb kockázatot rejtő tevékenységeket; 

 az eredményesség javítása érdekében számításokkal, felmérésekkel alátámasztott 
javaslatokat kell megfogalmazni. 

 
Az eredményességi számítások elvégzéséhez az adott szinten szükséges analitikus 
nyilvántartások megszervezéséért és vezetéséért az érintett szervezeti egységvezetők a 
felelősök. Az eredményességi számítások adott szinten való elvégzéséért az alaprendeltetési 
feladatellátásra irányulóan a szervezeti egységvezetők a felelősök. 
 

1.2. Ellenőrzési nyomvonal 
 
A jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az Önkormányzatoknak ún. ellenőrzési 
nyomvonalat kell készíteniük. 
 
Az Ámr. rendelkezései szerint az ellenőrzési nyomvonal „a költségvetési szerv végrehajtási, 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása.” 
 
A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében 
kerülnek kialakításra és ennek megfelelően kell a költségvetési szervet működtetni. Az 
ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell 
hozzárendelni. 
 
Az ellenőrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a szerv tevékenységét jellemző 
összes folyamatot. A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes 
információkat nyújtanak az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági 
eseményekről, műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi 
tranzakciókról, a folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és 
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dokumentált folyamatok megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet 
időpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) 
dokumentumokat. Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása a költségvetési szerv teljes 
tevékenységére vonatkozik, a költségvetési szerv szervezetét, struktúráját jellemző működési 
folyamatokkal, illetve a folyamatokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon 
személyekkel, akik a szervezeten belül elsődlegesen felelősek az adott folyamat 
végrehajtásáért. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és 
folyamatgazdák azonosítása. Az adott költségvetési szerv működési folyamatait a főfolyamatok 
mentén kell csoportosítani, majd a főfolyamatokat megfelelő módon, oszthatóságuk alapján 
részfolyamatokká kell bontani. A működési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az 
ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítését. A működési folyamatok pontos és teljes körű 
meghatározása, a szabályzatokban való rögzítése szintén a költségvetési szerv vezetőjének 
felelőssége és kötelezettsége. 
 
Az ellenőrzési nyomvonalnak mindenképpen ki kell térnie az alábbi témakörökre: 
 

1. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 pályázati úton továbbadott pénzeszközök  

 nem pályázati úton továbbadott pénzeszközök  
 

2. A tervezés, végrehajtás és beszámolás folyamatai 

 Tervezés folyamata 

 Beruházások  

 Felújítások 

 Beszerzések 

 Szolgáltatási kiadásoknál 
o kiküldetések (belföldi, külföldi) 
o közüzemi, fenntartási kiadások havi rendszerességgel (energia, gáz, távhő, víz, 

csatorna, karbantartás) 
o kommunikációs szolgáltatások  
o reprezentáció (vezetői, konferencia, egyéb) 
o egyéb szolgáltatások 

 
3. Személyi juttatások 

 foglalkoztatással kapcsolatos feladatok (rendszeres, nem rendszeres személyi 
juttatások) 

 megbízásokkal kapcsolatos feladatok (személyi előirányzat terhére vagy ún. számlás 
foglalkoztatás) 

 külső foglalkoztatás 
 

4. • Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (beruházáson és felújításon felül) 
 

- pl. eszközök hasznosítása, selejtezése 
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5. • A költségvetési szerv által végzett tevékenység kifelé történő értékesítése 
 

- pályázaton elnyert megbízások 
- szolgáltatásnyújtás 

 
Az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján 
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, ellenőrzési pontok. Az ellenőrzési 
nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó 
felelős. Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes 
résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 
 
Az Ámr. 145/B. § alapján: „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési 
szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírása.” Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzatának mellékletét képezi. 
 
Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának feladatát támogatják a költségvetési szervek 
rendelkezésére álló belső szabályzatok, dokumentációk, egyéb információk, a lezárt 
ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentésekben tett megállapítások, javaslatok, illetve az elkészített 
intézkedési tervek felhasználása. 
 

1.3. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
 
Az Ámr. 145/A. § (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége 
a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre 
széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, 
szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt 
beletartoznak. 
 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való 
eltérést jelent. 
 
A szabálytalanságok alapesetei lehetnek: 

 a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.); 

 a nem szándékosan okozott szabálytalanságok, hibák (figyelmetlenségből, hanyag 
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság). 

 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetőjének 
felelőssége hogy: 

 a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet, 

 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a 
vezető, 
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 szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra 
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. 

 
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített 
nyilvántartása) a költségvetési szerv vezetőjének a feladata, amely feladatot a költségvetési 
szerv vezetője a költségvetési szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és 
elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 
 
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató, továbbá az ellenőrzést végző személyek 
részéről egyaránt. A szabálytalanságok észlelésének ennek megfelelően az alábbi 4 esetét 
különböztetjük meg. 

1) Az önkormányzat valamely munkatársa észleli a szabálytalanságot.  
2) Az önkormányzat vezetője észleli a szabálytalanságot. 
3) Az önkormányzat belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot. 
4) Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot. 

 
Szabálytalanság észlelése esetén az önkormányzat vezetője köteles intézkedési tervet (illetékes 
szervek értesítése, vizsgálatok indítása stb.) készíteni a szabálytalanság megszűntetésére, majd 
nyomon követni azt. 
 
A szabálytalanságok kezelésére az Önkormányzatnak eljárásrendet kell készítenie.  
 

1.4. Kockázatkezelés 
 
Az Ámr. 2. § 63. pontja meghatározza a kockázat fogalmát; eszerint „kockázat: a költségvetési 
szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a 
valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését.” 
 
A szervezet, a költségvetési szerv vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek 
lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, tudjon válaszolni a szervezet oly 
módon, hogy lehetőség szerint elősegítse a szervezet eredeti céljai elérhetőségének, 
teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető 
tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. 
 
A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 
 
1. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása. 
2. A kockázatok értékelése. 
3. Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára). 
4. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása. 
5. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés a 
tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról. 
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6. A válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 
 
Az azonosításra került kockázatokat kockázati térképen szokás ábrázolni. A kockázati térkép 
egy kétdimenziós mátrix, amely a kockázati tényezőket a bekövetkezés valószínűsége és a 
kockázat szervezetre gyakorolt hatása alapján értékeli. Általában háromfokú skálát szokás 
alkalmazni. A bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása is alacsony, közepes és magas 
lehet. 
 
Azok a legjelentősebb kockázati tényezők, amelyek bekövetkezési valószínűsége és az 
önkormányzatra gyakorolt hatása is magas.  
 
A kockázati tényezőket számos kategóriába sorolhatjuk. A legfontosabb kockázati kategóriák az 
alábbiak: 
 
 

1) Külső kockázatok 
 

 Infrastrukturális: Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a 
normális működést. 

 Gazdasági: Kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció negatív hatással 
lehetnek a tervekre. 

 Jogi és szabályozási: A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 
tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő megkötéseket 
tartalmazhatnak. 

 Környezetvédelmi: A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési 
területén korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

 Politikai: Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet 
tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklődését vagy kiválthat politikai 
reakciót. 

 Piaci: Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással lehet a 
tervekre. 

 Elemi csapások: Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 
tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv elégtelennek 
bizonyulhat. 

 
2) Pénzügyi kockázatok 
 

 Költségvetési: A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. 
A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül. 

 Csalás vagy lopás: Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 
intézkedésre. 

 Biztosítási: Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A 
biztosítás elmulasztása. 

 Tőke beruházási: Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 
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 Felelősségvállalási: A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 
szervezet jogosult kártérítést követelni. 

 
3) Tevékenységi kockázatok 
 

 Működés-stratégiai: Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy 
pontatlan információra épül. 

 Működési: Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 
valósulnak meg. 

 Információs: A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 
kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

 Hírnév: A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a 
kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység terjedelmét. 

 Kockázat-átviteli: Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron 
történő átadása. 

 Technológiai: A hatékonyság megtartása érdekében a technológia fejlesztésének/ 
lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar megbéníthatja a szervezet 
működését. 

 Projekt: A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a 
projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális 
határidőre. 

 Újítás: Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a kockázatok 
megfelelő elemzése nélkül. 

 
4) Emberi erőforrás kockázatok 

 

 Személyzeti: A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 
szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

 Egészség és biztonsági: Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a 
figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 
A kockázati tényezőket rendszeresen értékelni és újraértékelni kell. Bizonyos kockázati 
tényezőket számszerűsíteni lehet, mások szubjektív értékítéleten alapulnak. Minden egyes 
kockázati tényező esetében meghatározhatunk egy elfogadható kockázati szintet. Abban az 
esetben, ha a kockázati tényező értéke átlépi az elfogadható szintet, kockázatkezelési 
stratégiát kell meghatározni. Alapvetően négyféle stratégiát folytathat az önkormányzat: 
 

 kockázat átadása (biztosítás révén); 

 kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt); 

 kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése); 

 kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható). 
 
A szervezet létrehozhat egy intézményi kockázat-nyilvántartást. Ez a nyilvántartás a kockázatok 
részleteit tartalmazza. A nyilvántartás tartalmazza minden kockázatra kiterjedően: 
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 annak fontosságát, 

 a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, 

 a felelős munkatárs nevét, 

 azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, amelyek 
biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek,  

 illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit tesz a szer 
vezet az adott konkrét területen. 

 

1.5. Belső ellenőrzés 
 
Az Áht. 121/A § (1) bekezdése alapján: „A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, 
bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet 
működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése 
érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a 
szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.” 
 
A belső ellenőrzés célja, hogy 

 tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységgel fejlessze az önkormányzat, 
mint szervezet, működését, növelje annak eredményességét; 

 vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását, a 
tevékenység hatékonyságát, gazdaságosságát; 

 ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés érvényesülését; 

 ellenőrizze a hazai és az esetlegesen uniós forrásokból megvalósuló pályázatos 
támogatások pénzügyi lebonyolításának folyamatát. 

 
A belső ellenőrzés feladata a költségvetési szerv tevékenységére jellemző folyamatok 
megértése, a kockázatelemzés alapján összeállított belső ellenőrzési fókuszban foglalt 
tevékenységek, területek vizsgálatának elvégzése, azok elemzése, javaslatok kidolgozása a 
továbbfejlesztésükre. 
 
FEUVE az a vezetői tevékenység, amely kialakítja és működteti a kontrollokat, lehetővé teszi a 
vezetői beszámoltathatóságot, elősegíti a tevékenységek átláthatóvá tételét. A belső 
ellenőrzésnek vizsgálnia kell ezt a vezetői tevékenységet, ennek hatékonyságát, valamint a 
kontrollpontok meglétét, működtetését, azok eredményességét. 
 
A szervezetirányítási folyamatnak, amelynek egyik fontos eszköze a FEUVE és legfontosabb 
támogatója a belső ellenőrzés, biztosítania kell a szervezet előtt álló feladatok magas 
színvonalú, hatékony ellátását, a vezetői elszámoltathatóságot, az átláthatóságot, a 
kockázatokkal és kontrollokkal kapcsolatos információk eredményes kommunikálását az 
érintett szakmai területek és munkavállalók felé. 
A belső ellenőrzés fő feladata a FEUVE ellenőrzésének, annak továbbfejlesztésének 
vonatkozásában a vezetés kockázatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata. Ennek ki 
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kell terjednie a költségvetési szerv célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából kockázatosnak 
leginkább kitett területek feltárására, a kockázati tényezők és elemek beazonosítására, a 
kockázatcsökkentési módszerek kidolgozására. 
 
A belső ellenőrzés funkcionális függetlenségének két elemét különböztetik meg, a feladatköri 
függetlenséget, illetve a szervezeti függetlenséget. 
 
A feladatköri függetlenség követelménye azt jelenti, hogy ”belső ellenőrzési egység vezetője, 
illetve a belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem 
vonható be”. Ez többek között azt jelenti, hogy a belső ellenőr nem rendelkezhet semmiféle 
hatáskörrel az ellenőrzés alá vont (vagy vonható) tevékenységek, szervezeti egységek felett, 
nem vehetnek részt a szervezet szabályzatainak, eljárásainak, rendszereinek kidolgozásában, 
végrehajtásában. Ugyancsak el kell kerülni a feladatköri függetlenség és a tanácsadás között 
esetenként felmerülő konfliktushelyzeteket. 
 
A szervezeti függetlenség szerint 

 Az önkormányzat vezetője felelős a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és 
szervezeti) függetlenségének biztosításáért, és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja 
át; 

 a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységét az 
önkormányzat vezetőjének (a jegyzőnek) közvetlenül alárendelve végzi; 

 a belső ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet tevékenységének tervezése 
során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva állítja össze; 

 a belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a 
módszerek kiválasztása során önállóan jár el; 

 a belső ellenőr befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket 
és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel 
tartozik. 

 
A belső ellenőrzésnek két formája különböztethető meg a hazai és nemzetközi módszertan 
előírásai szerint: a dokumentumokon alapuló (off-site) ellenőrzés és a helyszíni (on-site) 
ellenőrzés. 
A dokumentumokon alapuló ellenőrzés lényege, hogy a belső ellenőr a rendelkezésére 
bocsátott adatokat, bizonylatokat, információkat tanulmányozza át, vizsgálja meg, majd ennek 
alapján von le következtetéseket, tesz javaslatot a vizsgált tevékenység javítására. A vizsgálatok 
jellegéből adódóan a dokumentumokon alapuló ellenőrzések esetében a belső ellenőr jogosult 
betekinteni a vizsgálat alá vont tevékenységgel kapcsolatos valamennyi iratba, bizonylatba, 
írásban tájékoztatást kérhet az ellenőrzött szervezeti egység valamennyi vezetőjétől és 
munkavállalójától.  
A helyszíni ellenőrzés (más forrásokban helyszíni szemle) az adott tevékenység helyszínén 
lefolytatott vizsgálatot jelent, amely minden esetben tartalmaz dokumentumokon alapuló 
ellenőrzést is, de annál sokkal szélesebb körű. Elsődleges célja a vizsgálandó tevékenység fizikai 
megvalósításának ellenőrzése, továbbá a fizikai teljesítés és a teljesítésről kiállított 
dokumentumok tartalmának összevetése. 
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2 Jelenlegi gyakorlat 
 

2.1. FEUVE szabályzat 
 
Körmend Város Polgármesteri Hivatala 2008 januárjától önálló FEUVE szabályzattal rendelkezik 
és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 10. fejezete is foglalkozik a folyamatokba épített 
ellenőrzési feladatokkal.  
 
A FEUVE szabályzat definiálja a FEUVE fogalmát, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok 
tartalmát, és a rendszerrel szemben támasztott követelményeket, továbbá a FEUVE rendszerrel 
kapcsolatos legfontosabb fogalmakat (szabályosság, szabályozottság, gazdaságosság, 
eredményesség, hatékonyság), majd az egyes területeken kialakított elveket és eljárásokat.  
 
A szabályzatban definiálásra kerül az ellenőrzési nyomvonal fogalma, melynek elkészítése 
ugyancsak a jegyző felelőssége.  
 
A szabályzat rendelkezik a kockázatkezelés elveiről is, a kockázatelemzést és a kockázatkezelési 
rendszer működtetését a jegyző felelősségi körébe rendeli.  
 
A szabályzat struktúrája az alábbi vonalat követi: 

 Bevezetés 
 Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános 

szabályok 
 A FEUVE rendszer és a szabályozottság 
 A FEUVE rendszer és a szabályosság 
 A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 
 A FEUVE rendszer és a hatékonyság 
 A FEUVE rendszer és az eredményesség 
 Ellenőrzési nyomvonal 
 Kockázatkezelés 
 Mellékletek 

 
A szabályzat az alábbiak szerint különíti el a pénzügyi és ellenőrzési feladatokat feladatkörök 
szerint. 
 

Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok 
Megnevezése 

Feladatkörök megnevezése 

   

1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése    

   1.1. Költségvetési terv    

         - költségvetési koncepció ir.vezetők pü.ir.vez. jegyző 

         - éves költségvetési terv ügyintéző. pü.ir.vez. jegyző 

         - költségvetés módosítások ügyintéző pü.ir.vez. polgármester 

         - normatív állami támogatások  ügyintéző pü.ir.vez. jegyző 
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   1.2. Kötelezettségvállalások pü.ir.vez. alp.mester polgármester 

   1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek    

         - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 
           előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) 

- 
 

pü.ir.vez. polgármester 

         - értékesítések - pü.ir.vez. jegyző 

         - selejtezés -  pü.ir.vez. jegyző 

2. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi 
döntések szabályszerűségi és szabályozottsági 
szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése 

   

    2.1.Költségvetési terv     

          - jóváhagyása jegyző polgármest
er 

képviselő- 
testület 

          - előirányzat-felhasználási ütemterv pü.ir.vez. jegyző polgármester 

          - likviditási terv pü.ir.vez. pü.ir.vez. jegyző 

    2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése pü.ir.vez. aljegyző jegyző 

    2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek 
           jóváhagyása, ellenjegyzése 

   

           - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 
             előzetes kötelezettségvállalási  
             dokumentuma) 

 
- 

 
aljegyző 

 
jegyző 

           - értékesítések - aljegyző jegyző 

           - selejtezés - pü.ir.vez. jegyző 

3. Gazdasági események elszámolása    

   3.1. Költségvetési előirányzatok könyvelése    

           - eredeti előirányzatok  ügyintéző pü.ir.vez. pü.ir.vez. 

           - módosított előirányzatok ügyintéző pü.ir.vez. pü.ir.vez. 

    3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése ügyintéző pü.ir.vez. pü.ir.vez. 

    3.3. Féléves beszámoló ügyintéző pü.ir.vez. jegyző 

    3.4. Éves beszámoló ügyintéző pü.ir.vez. jegyző 

 
A különböző szabályzatok kialakításának folyamatát a körmendi Polgármesteri Hivatal 
gyakorlatában az alábbi folyamatábra szemlélteti. 
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2.2. Ellenőrzési nyomvonalak 
 
A FEUVE szabályzat 7. fejezete és 1. sz. melléklete rendelkezik az ellenőrzési nyomvonalakról. 
 
Az ellenőrzési nyomvonalakat lefektető dokumentum az ellenőrzési nyomvonal definíciójával 
kezdődik, majd ezt követi az ellenőrzési nyomvonal jelentőségének megfogalmazása és a 
felelősségi szintek definiálása.  
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Az ellenőrzési nyomvonal – a jogszabály alapján – az alábbi területekhez kapcsolódva került 
meghatározásra: 
 - tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal,  
 - végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal, valamint 
 - az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 
Az alábbiakban ezt a 3 területet mutatjuk be. 
 
1. A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
 
A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez 
kapcsolódó, annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését így az alábbi kiemelt 
területeket: 
 - gazdasági program,  
 - költségvetési koncepció, 
 - költségvetési tervezés. 
 
A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. 
Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következők: 
 - előzetes vezetői ellenőrzés 
  - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 
 - munkafolyamatba épített ellenőrzés 
   - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 
 - utólagos vezetői ellenőrzés 
  - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság. 
 
2. A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
 
A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz 
kapcsolódó, főfolyamatok, tevékenységek megnevezését így az alábbi kiemelt területeket: 
 - szabályzatok készítése, aktualizálása, 
 - személyi juttatások és a létszám-előirányzat felhasználása, 
 - dologi kiadások előirányzat felhasználása, 
 - felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása, 
 - saját bevételek előirányzat teljesítése, 
 - állami támogatás, hozzájárulás, egyéb központi forrás előirányzat teljesítése, 
 - főkönyvi és analitikus könyvelés, 
 - bizonylati rend és bizonylatkezelés, 
 - házipénztári pénzkezelési tevékenység,  
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 - bankszámlaforgalom kezelési tevékenység, 
 - leltározási tevékenység,  
 - selejtezési tevékenység, 
 - pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés, ellenjegyzés), 
 - vagyongazdálkodás, 
 - féléves beszámolási tevékenység,  
 - éves beszámolási tevékenység. 
 
A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. 
Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következők: 
 - előzetes vezetői ellenőrzés 
  - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 
 - munkafolyamatba épített ellenőrzés 
   - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 
 - utólagos vezetői ellenőrzés 
  - módja, eszköze,  
  - feladatellátója, 
  - határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság. 
 
3. Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 
Az ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal kapcsolódik  
- a tervezési folyamatokhoz, illetve 
- a végrehajtási folyamatokhoz. 
 
Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításánál figyelembe kell venni az alábbi tartalmi 
követelményeket. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza 
 - a sorszámot – elegendő főbb munkafolyamatonként megadni, 
 - a tevékenység, feladat, munkafolyamat  

- megnevezését, 
- jogszabályi alapját (lehet központi jogszabály, illetve belső szabályzat), 
- feladatellátójának megnevezését (ide értve az előkészítőt is), 
- eredményeként keletkező dokumentumot, 
- a feladat ellátási határidejét 

 - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlóinak nevét, 
 - pénzügyi teljesítésre vonatkozó információt, 
 - könyvvezetésben való megjelenés adatait, 

- a tevékenységgel kapcsolatban ellátott előzetes, folyamatba épített, valamint utólagos 
ellenőrzés 

  - módját, eszközét, 
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  - feladatellátóját, 
  - határidejét. 
 
A 3 legfontosabb ellenőrzési nyomvonalat az alábbiakban mutatjuk be, a nyomvonalakat 
táblázatos formában teljes egészében a 10.1. mellékletben közöljük. 
 
Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a szerv valamennyi tevékenységét, így kapcsolódnak a 
külön meghatározott: 
 - tervezéssel és  

- a végrehajtással 
kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez. 
 
A tervezéssel kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők: 
 - a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni, 

- gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek,  
- a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról külön 
meggyőződjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelősök. 

 
A végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a 
következők: 

a) szabályzatok körében:  
- a szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és belső szervezeti 
felépítésnek, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából,  
- a szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, visszacsatolások, a 
túlszabályozás csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele; 
 

 b) személyi juttatások és létszám-gazdálkodás körében: 
- a rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező béremelések 
figyelembevételének ellenőrzése a tervezés során, - beleértve a pótlékokat, 
kiegészítéseket stb. is,  
- a személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása, 
- a megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerződések 
ellenjegyzésének biztosítása,  
- a személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzése, 
- a jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságának 
kifizetés előtti ellenőrzése,  
- a személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-felhasználási 
ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt előirányzat felhasználásának 
nyomon követése (ne történhessen az előirányzatot meghaladó kifizetés), 
- független belső ellenőrzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok felhasználása a 
gazdaságos munkaerő-felhasználás érdekében;   
 

 c) dologi kiadások körében: 
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- a beszerzések összehangolása, a beszerzések gazdaságos bonyolítása 
megszervezésének folyamatos ellenőrzése,  
- az egyes előirányzatok felhasználásának nyomon követése a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során,  
 

 d) felhalmozási kiadások körében: 
  - a felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzésre,  

- a szükséges felhalmozás esetén a legoptimálisabb felhalmozási módra 
vonatkozóan rövid, közép és hosszú távú „tanulmánytervek” készítése, mely 
tartalmazzák a várható fenntartási kiadásokat, 

  - a beruházási kiadások gazdaságos megvalósításának ellenőrzése;  
 
 e) a bevételek beszedése körében: 
 

- a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges 
intézkedések, lehetőségek meghatározása,  
- a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén a fizetési fegyelem 
javítására intézkedések meghatározása, 
- az önkormányzat számára legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, 
áttekintése, 
- a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése, 
szükség esetén javaslattétel a részletező nyilvántartások megváltoztatására, 
bővítésére, 
- az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának 
megakadályozása érdekében folyamatos ellenőrzés adatbekérés és közvetlen 
tájékozódás útján,  

  - pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése;  
 
 f) a főkönyvi és analitikus könyvelés körében: 

- az egymást követő munkafolyamatok feladatellátók szerinti szétválasztása, - 
lehetőség szerint ne ugyanaz a személy legyen pl.: 
  - az analitikus könyvelő, mint a feladást készítő,  
  - a kontírozó könyvelő, mint a tényleges könyvelést ellátó,  
 - a feladatellátók így egymás tevékenységébe belelátnak, az esetleges hibákat 
könnyebben megtalálják, egymás jelzése alapján megtörténik a hibák kijavítása, 
a hiányosságok pótlása, 

  - rendszeresen gondoskodni kell az  
- analitikus könyvelés helyességéről, naprakészségéről a rendelkezésre 
álló alapdokumentumok alapján,  
- a főkönyvi könyvelés helyességéről, (a számlaforgalmak ellenőrzéséről 
feljegyzést kell készíteni) 

- a könyvelés ellenőrzéséről a beszámolási tevékenység megkezdése előtt 
gondoskodni kell; 
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  g) a bizonylati rend és fegyelem körében: 
- a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az egyes 
végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva,  
- gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek 
kitöltve,  
- biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló aláírás 
helyek kitöltöttek legyenek, és a feladatot tényleg el is lássák,  
- a bizonylati rend és fegyelem körében külön figyelmet kell szentelni 

- a házipénztári pénzkezelésnek és bizonylatainak, ahol külön kiemelten 
fontos az idősorrendiség betartása,  
- a leltározási bizonylatoknak – ahol a leltározás csak akkor lehet 
megfelelő, ha a bizonylatokat megfelelő módon és tartalommal töltik ki,  
- a selejtezési okmányoknak – ahol a selejtezési dokumentumok a 
számviteli elszámolás alapbizonylatául szolgálnak; 

 h) vagyongazdálkodás körében: 
- a vagyon folyamatos, megfelelő részletezettségű nyilvántartásának biztosítása 
az  

- ingatlanvagyon-kataszter, a  
- vagyonkimutatás, valamint  
- a mérleg adatainak és az abban található adatokat alátámasztó főkönyvi 
és analitikus nyilvántartási adatok alapján, 

- a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kísérése; 
 i) a beszámolási tevékenység körében: 

- a beszámolókban szerepeltetett adatok valódisága és teljessége biztosítása az 
egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos 
ellenőrzésével,  
- a beszámolási tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülő 
feladatok ellátóinak előző munkafolyamatot is ellenőrző tevékenységével. 

 
A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a szerv számára legnagyobb 
kockázatot rejtő folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel kísérését. 
 
Az ellenőrzési nyomvonalakat a 10.1 melléklet tartalmazza táblázatos formában, a 
folyamatábrák pedig a 10.2 mellékletben találhatók. 
 

2.3. Szabálytalanságok kezelése 
 
Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala rendelkezik külön szabályzattal a 
szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan az alábbi struktúrában. 
 
1. Szabálytalanság fogalma, leírása 
2. Szabálytalanságok körének meghatározása 
3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
4. Általános elvek 
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5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a szabálytalanságok 
megelőzése érdekében 
6. A jegyző értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében 
7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén 
8. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 
 
A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzat is a fogalmi meghatározásokkal kezdődik, 
majd definiálásra kerülnek a szabálytalanságok fajtái.  
Az Önkormányzat a FEUVE rendszert alkalmas eszköznek tartja a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve a szabályozottság biztosítása terén is. 
 
A szabálytalanságok megelőzésére, kiküszöbölésére a szabályzat a FEUVE rendszert tekinti 
alkalmas eszköznek. A szabályzat szerint a jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy az első 
szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának 
vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék. 
 
A szabályzat az eljárásrendeket meghatározza a nagyobb kockázatokat magukba rejtő 
feladatok tekintetében az alábbiak szerint. 
 
A szervnél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők: 

 a tervezési folyamatok egyes területei,  
 az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 

tevékenységek,  
 a polgármesteri hivatal belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő 

feladatnak, folyamatnak minősített területek,  
 a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek. 
 
A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe véve, 
- meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek, (elsősorban olyan 
területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van); 
2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl: 
beruházások, rendszeres intézmény finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról; 
3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások miatt 
megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását. 
4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a tervezési 
tevékenységre is. 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
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1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az illegális 
pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 
2. Gondoskodni kell arról, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói számára ismert eljárásrend 
legyen arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni 
az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak. 
3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, területeiről, 
feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 
 

 az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, 
azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást 
az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, 
utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette e a független belső 
ellenőri, illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, 
mely az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

 
A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek 
a legnagyobb figyelmet igénylik. 
 
A polgármesteri hivatal belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő 
feladatnak, folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendje a következő: 
 

 rendszeresen át kell tekinteti a polgármesteri hivatal belső eljárásrendjét, különös 
tekintettel a belső szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 

 vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés 
esetén meg kell keresni az okokat és a szabályosság követelményének megfelelően 
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről.  

 
A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak minősített 
területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 

 a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való 
teljes végigkísérése történik meg. 

 
Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
 - dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
 - a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
 - a beruházások pénzügyi lebonyolítása, stb. 
A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások 
készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok például a 
következők lehetnek: 
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- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
- a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  
 - a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  
 - megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az 

ellenjegyzése,  
 - az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  
 - gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 
- a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő kezelésének 
ellenőrzése,  
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,  
- a készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 
vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a feladat 
valamennyi mozzanatára kiterjedően,  
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának áttekintése,  
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.  
 
A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a 
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 
 
A jegyző a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal 
értékeli a szerv egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába más 
személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 
 
Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket: 
- a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE 
tevékenység,  
- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő rugalmassággal 
válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 
- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer még nem 
került kialakításra, 
- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési nyomvonalak,  
- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellő figyelmet. 
 
A költségvetési szerv vezetője a FEUVE tevékenységet köteles értékelni  
- a független belső ellenőr, valamint 
- a külső ellenőri szervezet 
megállapításai alapján is. 
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2.4. Kockázatkezelés 
 
A Város nevesített kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik 2008. január óta, továbbá a 
FEUVE szabályzat 8. fejezete is foglalkozik érintőlegesen a kockázatkezelési kérdésekkel. 
 
A kockázatkezelési szabályzat felépítése az alábbi struktúrát követi. 
 

 Általános rész  
 A szabályzat célja 
 A kockázat fogalma 
 A kockázat kezelője 
 A kockázatkezelési hatókör 
 A végrehajtás szabályai 
 Kockázati tényezők azonosítása 
 Kockázatok felmérése és értékelése 
 Kockázati reakciók 
 Kockázat kezelése (intézkedés végrehajtása) 
 Kockázati controlling 
 A kockázatkezelés időtartama 
 A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat definiálja a kockázat fogalmát: „kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása 
tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínűsége, amelyek 
hátrányosan érinthetik a szerv működését.” 
 
Majd megkülönbözteti a kockázat fajtáit:  
A kockázat lehet: 

 egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van a szervezet 
célkitűzéseire, 

 véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ, 

 eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák 
előfordulásának kockázata, 

 ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve 
fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat. 

 
A kockázatok forrása lehet az önkormányzatra nézve külső eredetű kockázat, vagy a saját 
tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. 
 
A szabályzat a kockázatkezelésben résztvevők felelősségi és hatásköreit egyértelműen kijelöli. 
A Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek a felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv 
kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való 
beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének 
valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. 
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A szervezeti egységek vezetőinek feladata a kockázatok azonosítása. Az azonosítás 
meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok kategorizálása alapvető jellegük 
alapján került meghatározásra. 
 
Így megkülönböztetnek: 
• külső, 
• pénzügyi, 
• tevékenységi, 
• emberi erőforrás és 
• egyéb kockázatokat (ide az előző négy kategória egyikébe sem sorolható kockázatok 
tartoznak) 
 
 
A Körmendi polgármesteri Hivatal működése során azonosított legfontosabb kockázati 
tényezőket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 

 

1. KÜLSŐ KOCKÁZATOK  

1.1 Infrastrukturális 
Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a 

normális működést. 

1.2. Gazdasági Kamatláb-változások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre. 

1.3. Jogi és szabályozási 
A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 

tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 
megkötéseket tartalmazhatnak. 

1.4. Környezetvédelmi 
A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén 

korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

1.5. Politikai 
Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy 

szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklődését 
vagy kiválthat politikai reakciót. 

1.6. Elemi csapások 
Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv 
elégtelennek bizonyulhat. 
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2. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK  

2.1. Költségvetési 
A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló 

forrás. 

2.2. Csalás vagy lopás 
Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 

intézkedésre. 

2.3. Biztosítási A biztosítás elmulasztása. 

2.4. Tőke beruházási Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

2.5. Felelősségvállalási 
A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 

szervezet jogosult kártérítést követelni. 

3. TEVÉKENYSÉGI 
KOCKÁZATOK 

 

3.1. Működés-stratégiai 
Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy 

pontatlan információra épül. 

3.2. Működési 
Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 

valósulnak meg. 

3.3. Információs 
A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 

kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

3.4. Hírnév 
A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. 

Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt 
tevékenység terjedelmét. 
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3.5. Projekt 
A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül 

készült el a projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a 
költségvetési vagy funkcionális határidőre. 

4. EMBERI ERŐFORRÁS 
KOCKÁZATOK 

 

4.1. Személyzeti 
A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 

szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

4.2. Egészség és biztonsági 
Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 

munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

5. EGYÉB KOCKÁZATOK  

 
 

A kockázatok azonosítását követi az egyes kockázati tényezők értékelése. Ez a feladat 
Körmenden szintén a szervezeti egységek vezetőinek feladatkörébe tartozik. A szervezeti 
egység vezetője évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az egység előtt álló rövid és 
középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket. Ezeket a célokat, célkitűzéseket az 
éves tervben kell rögzíteni. Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell 
összekötni, a feladatokat egy időben kell végrehajtani. 
 
A kockázatok értékelése kétféleképpen történhet a szabályzat szerint: számszerűen, vagy 
valamely minőségi ismérv szerint. A számszerűsített kockázat azt mutatja meg, hogy az adott 
kockázati tényező pénzben kifejezve milyen mértékű negatív irányú eltérést okozhat a 
megfogalmazott várható értéktől. A nem számszerűsíthető kockázati tényezőket alacsony, 
közepes, vagy magas kockázati besorolással kell ellátni. 
 
A beazonosított és értékelt (számszerűsített) kockázati tényezőket a szabályzat értelmében 
kockázati mátrixba kell rendezni. A mátrix az alábbi formátumú lehet. 
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A jobb felső részben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó rész 
kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső, középső és a jobb alsó rész 
kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. 
 
A kockázatok azonosítása és értékelése után a polgármesternek döntenie kell arról, hogy - a 
hivatal stratégiai céljait figyelembe véve – a hivatal vállalni tudja az adott kockázatot vagy sem. 
Amennyiben nem vállalható fel a kockázat, akkor intézkedéseket kell tenni annak csökkentése 
vagy megszüntetése érdekében. 
 
A kockázatkezelési intézkedéseket várható kockázatcsökkentő hatásuk és megvalósítási 
költségük összevetésével kell értékelni. Az intézkedések közül csak azokat érdemes 
megvalósítani, amelyek esetében a megvalósítás költsége nem haladja meg az intézkedés 
megvalósításával elérhető kockázatcsökkentés mértékét. 
 
A kockázat azonosítással a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok 
mérsékelhetők.  
 
Kockázatkezelési módok: 
• Megelőző kontroll  

Korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat megvalósulásának 
lehetőségét. (Pl.: adott feladat ellátását csak a felhatalmazott személy végezheti) 

• Korrekciós kontroll 
A bekövetkezett, nem kívánt kockázat következményeit módosítják úgy, hogy kisegítő 
megoldást nyújt a nem kívánt esemény csökkentésére 

• Iránymutató kontroll 
A kívánt következmény elérését, bekövetkezését biztosítja. (Pl.: vezetői utasítás) 

• Felderítő kontroll 
A nem kívánt esemény bekövetkezését követően fejtik ki hatásukat, így a keletkezett 
kár, veszteség elfogadása feltétele az alkalmazásának. (Pl: készletellenőrzés) 

 
A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A 
folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. 
Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet 
ellátni. 
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2.5. Belső ellenőrzés 
 
Körmend Város Önkormányzatának szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzata és a 2006 
óta hatályos belső ellenőrzési kézikönyve rendelkezik a belső ellenőrzést végző személy 
jogállásáról és feladatairól. 
 
A belső ellenőrzést végző személy a Többcélú Kistérségi Társulás közalkalmazottja,  
- a munkaszervezet alkalmazottjaként végzi feladatát több önkormányzat részére. 
- jelentéseit – amelyek Körmend város Önkormányzatára vonatkoznak - közvetlenül a 
jegyzőnek küldi meg.  
 
A feladatokat a képviselő-testület által meghatározott ellenőrzési tervben foglaltak alapján 
végzi az alábbiak alapján: 
 
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli 
ellenőrzések figyelembevételével, 
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, 
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása, 
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése, 
e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más költségvetéssel (gazdálkodással) 
kapcsolatos tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 
 
A belső ellenőr feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve 
szervezeti egység 
- bármely helyiségébe beléphet,  
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi  
- irathoz,  
- adathoz és  
- informatikai rendszerhez,  
-  kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy 
írásban információt szolgáltatni. 
 
 
A belső ellenőrzési tevékenység során 
- szabályszerűségi,  
- pénzügyi,  
- rendszer ellenőrzéseket és 
- teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve  
- informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint  
- az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében 
zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.  
 
A felsorolt ellenőrzési fajták tartalma: 



Pályázó: Körmend Város Önkormányzata 
Pályázat címe: Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében 

Projektazonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

32 

a) Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 
 
b) Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek 
alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. 
 
c) Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási 
és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, 
szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre. 
 
d) Teljesítményellenőrzés: az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól 
körülhatárolható területén a működés, illetve a forrás felhasználás gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének vizsgálata. 
 
e) Megbízhatósági ellenőrzés: az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
által működtetett folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) 
rendszerek és a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségének, az éves elemi költségvetési 
beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségének, illetve a beszámolási időszak 
költségvetési gazdálkodása szabályszerűségének minősítése az Áht. 121/A. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak szerint.  
 
f) Informatikai rendszerek ellenőrzése: a költségvetési szervnél működő informatikai 
rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok 
teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. 
 
A belső ellenőr felelősségi- és feladatkörébe tartozik:  
 

 A Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése és folyamatos aktualizálása; 
 A kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenőrzési terv kidolgozása, melynek 

elkészítésekor az önkormányzat vezetése által feltárt kockázati tényezőket is 
figyelembe kell venni. Az ellenőrzési terveket és az azok módosítására irányuló 
javaslatokat a belső ellenőr benyújtja a Pénzügyi Iroda vezetőjének jóváhagyásra; 

 A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
irányítása; 

 Az ellenőrzések összehangolása; 
 A belső ellenőrzés fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív iránymutatás 

megadásával, a nemzetközi ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak 
megfelelően;  

 Az ellenőrzési célok elérése érdekében gazdálkodni a rendelkezésére álló 
erőforrásokkal, meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések tárgyát és 
kiterjedését, valamint kiválasztani az alkalmazott ellenőrzési módszereket; 
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 Gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek 
a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a 
pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók; 

 Gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok 
legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok 
biztonságos tárolásáról; 

 A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet végrehajtani, ideértve az önkormányzat 
felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is; 

 Gondoskodni az ellenőrzési dokumentumokhoz való hozzáférés felügyeletének 
ellátásáról; 

 A jelentést egyeztetés céljából megküldeni az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 
vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot 
tartalmaz; 

 A megállapítások vitatása esetén részt venni az egyeztető megbeszélésen; 
 Az ellenőrzési jelentés lezárását követően a jelentést megküldeni az ellenőrzött szerv, 

illetve szervezeti egység vezetőjének; 
 Nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását az ellenőrzött 

szervezetek/szervezeti egységek által a Pénzügyi Irodának adott tájékoztatás alapján; 
 Az éves ellenőrzési jelentést összeállítani. 
 Évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a 

feltételek éves tervvel történő összehangolására a Pénzügyi Iroda vezetőjének; 
 A megbízhatósági ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentéseket a jelentések 

elkészülte után haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig 
megküldeni a Pénzügyi Iroda vezetőjének; 

 A külső ellenőrzések (ÁSZ, KEHI) önkormányzaton belüli koordinálása; 
 Megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, amelynek 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; 

 Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 
fel, a jegyzőt, illetve annak érintettsége esetén a polgármestert (felügyelt intézmény 
esetén az intézmény vezetőjét) haladéktalan tájékoztatni, és javaslatot tenni a 
megfelelő eljárások megindítására. 

 
A belső ellenőrzés folyamatának leírása 
 
A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők: 
1. Tervezés előkészítése, kockázatelemzés 
2. Tervezés 
3. Ellenőrzésre való felkészülés 
4. Az ellenőrzés végrehajtása 
5. Jelentéskészítés Ellenőrzések nyomon követése (intézkedési terv felülvizsgálata, 
intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése, utóvizsgálat) 
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3 Megállapítások 
 
A Körmendi Polgármesteri Hivatal rendelkezik önálló FEUVE szabályzattal, ugyanakkor a 
szabályzat rendkívül rövid, bizonyos területeken csak a fő gondolatokat, kérdéseket veti fel, 
részletes szabályozásra nem vállalkozik. A szabálytalanságok kezelésére, kockázatkezelésre 
önálló szabályzat létezik a Hivatal gyakorlatában. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó 
szabályzatról ugyancsak elmondható, hogy nem kellő részletezettségű és elnagyolt, más 
hasonló méretű önkormányzatnál meglévő szabályzattal összehasonlítva. Hiányzik belőle az 
egyes szabálytalanság típusok részletes ismertetése, illetve az egyes szabálytalanság fajták 
kezelése során alkalmazandó eljárások meghatározása. Nem tér ki a szabályzat az 
intézkedések, eljárások meghatározására és nyomon követésére sem. A felelősségi, hatásköri 
kérdések tisztázása sem történik meg, csak a jegyző felelőssége került definiálásra a 
szabályzatban. 
 
A hatályos kockázatkezelési szabályzat ugyanakkor jól kidolgozott, alapos munka. 
Egyértelműen azonosításra kerülnek a legfontosabb kockázati tényezők, kockázati 
területenkénti bontásban. A kockázati faktorok értékelésére két módszert is bemutat a 
szabályzat. A különböző kockázati tényezők értékelésének módszertana pedig nemcsak 
releváns és egyszerű, hanem szemléletes is. Ezen szabályzatban egyértelműen kijelölésre 
kerülnek a felelősségi viszonyok és a kockázatkezelési intézkedések meghatározása is 
megtörténik. A körmendi kockázatkezelési szabályzat jóval alaposabb és teljeskörűbb, mint ami 
a hasonló méretű önkormányzatokra jellemző. 
 
Az önkormányzat rendelkezik a 3 legfontosabb terület ellenőrzési nyomvonalával és 
folyamatleírásával is.  
 
A tényleges FEUVE szabályzathoz kapcsolódó, kiegészítő dokumentumok elfogadható 
részletezettséggel foglalkoznak a témába vágó előírásokkal, szabályzatokkal. Összességében 
elmondható, hogy a Körmendi Polgármesteri Hivatal FEUVE szabályzata a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, a jogszabály által előírt szabályzatokkal készült, tartalmazza 
valamennyi fogalom meghatározását, eljárás definiálását, amely a folyamatokban található 
hibák, szabálytalanságok megelőzését, majd korrigálását képes lehet elősegíteni. Kritikaként 
azt említhetjük, hogy bizonyos szabályzatok elnagyoltak, nem az elvárható alapossággal 
készültek, továbbá a FEUVE rendszer dokumentálását célszerű lenne egy koherens egységes 
egészet képező dokumentumban összefoglalni, a sok széttagolt, számos melléklettel 
rendelkező szabályzat gyűjtemény helyett. 
 
A fenti tényekből, valamint a helyszíni vizsgálatok és interjúk tapasztalataiból arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a Polgármesteri Hivatalban a dokumentumok szintjén minden 
folyamat többé-kevésbé megfelelően le van szabályozva, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás 
már hagy maga után kívánnivalót.  
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A felelősségi körök vizsgálatakor megállapítható, hogy a FEUVE rendszer kiépítésével és 
működtetésével kapcsolatos legtöbb feladat a jegyző felelőssége, ami megfelel a jogszabályi 
rendelkezésnek, amely a szervezet vezetőjének felelősségi körébe rendeli a legtöbb feladatot. 
Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása és működtetése ugyancsak a jegyző felelőssége. A 
nyomvonalak működtetésében ugyanakkor már felelősségi láncolatokat is ki kell alakítani, 
amelyben az egyes ellenőrzési pontokon álló – elsősorban senior – alkalmazottak számára is 
delegálni lehet a felelősséget. A Hivatalban ezen személyek nevesítése és a feladatuk 
munkaköri leírásban való rögzítése ugyanakkor nem történik meg. Összességében a felelősségi 
körök meghatározása hordoz magában egy jelentős kockázati elemet, hiszen túlzottan nagy 
terhet ró a rendszer működtetésében a jegyzőre.  
 
Szintén kulcsszerepe van a rendszer működtetésében a Pénzügyi Irodavezetőnek, aki a 
tervezéssel kapcsolatos folyamatelemekért vállal felelősséget elsősorban.  
 
Az ellenőrzési nyomvonalak leírása csak általános követelményeket tartalmaz, a feladatok 
elvégzésének dokumentálására vonatkozó előírások nem képezik az ellenőrzési nyomvonalak 
részét.  
 
Körmend Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének belső ellenőrzését szervezettől 
független szereplő végzi, a gyakorlat itt teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásnak, az 
ellenőrzési tevékenység függetlensége garantált. Az Önkormányzat rendkívül részletes, minden 
releváns területre kiterjedő belső ellenőrzési kézikönyvvel rendelkezik. 
 
A belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről a jegyző gondoskodott külső szolgáltató 
révén. Ugyanakkor némi kockázatot jelent, hogy nem határozták meg a belső ellenőrzést 
támogató vezető személyét, külső szolgáltatóval történő feladatellátás ellenére nem 
rendelkeztek arról, hogy a belső ellenőrzési vezetői tevékenységeket milyen módon látják el.  
 
 

4 Javaslatok 
 
A FEUVE rendszer gyakorlati működtetésével kapcsolatban az alábbi akciókat javasoljuk. 
 

 A FEUVE rendszer és a hozzá kapcsolódó folyamatok működtetését szabályozó 
dokumentumokat célszerű lenne bővíteni, részletesen kidolgozni valamennyi releváns 
területen, továbbá egy egységes, koherens anyagba integrálni, a jobb áttekinthetőség 
és a párhuzamosságok megszüntetése érdekében. A jelenleg rendkívül szűkszavú 
szabályzatokat (FEUVE, szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzat) bővíteni 
kell, úgy hogy minden releváns területre tartalmazzon útmutatást. A szabályzatokban 
valamennyi felelősségi kérdést tisztázni kell. 

 

 A jegyző és részben a polgármester is túlzott felelősséggel rendelkezik a gazdálkodási 
folyamatok ellenőrzésében. Célszerű és indokolt valamennyi szabályzat áttekintése és 
egységesítése abból a célból, hogy a folyamtokban résztvevő személyek felelősségi és 
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hatáskörei egyértelműen meghatározva legyenek. Az egyes szabályzatokban előírt 
felelősségi és hatásköröket át kell vezetni a dolgozók munkaköri leírásain, a felelősségi 
köröket egymással is összhangba kell hozni. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nem 
elegendő a szabályzatokban történő dokumentálás, a gyakorlati működés során is 
alkalmazni kell az így lefektetett elveket. A köztisztviselőknek tisztában kell lenniük a 
felelősségi és hatásköreikkel, azoknak megfelelően kell a munkájukat végezniük.  

 

 A belső ellenőrzést szervezeten belül segítő vezető személyét ki kell jelölni, a feladatait 
egyértelműen meg kell határozni. 

 

 Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem elegendő, ha az Önkormányzat kialakítja a 
jogszabályi környezetnek megfelelő szabályzatok rendszerét, azokat működtetni is kell. 
Úgy kell alakítani a szervezet életét, hogy a szabályzatoknak megfelelő működés a 
mindennapi munkavégzés sajátja legyen. Ez persze nem megy egyik napról a másikra, 
hosszú folyamat eredménye lehet csak. A gyakorlatba való átültetés a szervezeti 
kultúraváltási folyamat részeként értelmezhető. Ugyanakkor törekedni kell a 
szabályzatok „életre keltésére”, amit elsősorban a kommunikációval, a munkaköri 
leírásokban való rögzítéssel, a folyamatos számonkéréssel és elszámoltatással lehet 
elérni. 

 
 

5 Mellékletek 
1. melléklet: Körmendi ellenőrzési nyomvonalak – táblázatok 
2. melléklet: Körmendi ellenőrzési nyomvonalak – folyamatábrák 
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1. Melléklet: A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

 

 
Munkafolyamat, tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

Módja, 
eszköze 

Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

1. Gazdasági program  

- a képviselő-testület gazdasági 
programjának előkészítése 

Megbeszélés  Jegyző és 
polgármeste
r 

Ciklusonké
nt  
2007 

Tervezet 
megtekintése, 
konzultáció 

Jegyző és 
polgármeste
r 

2007. Végleges gazdasági program tervezet 
megtekintése, ellenőrzése 

Jegyző Aktuálisan 

- a képviselő-testület gazdasági 
programjának módosítása, 
felülvizsgálata 

Megbeszélés  Jegyző és 
polgármeste
r 

Cikluson-
ként min. 
1-szer 

Tervezet 
megtekintése, 
konzultáció 

Jegyző és 
polgármeste
r 

2007.03.31
. 

A módosítás tervezet, illetve a 
felülvizsgálat eredményének  
megtekintése, ellenőrzése 

Jegyző Aktuálisan 

2. Költségvetési koncepció 

- koncepció összeállítása Megbeszélés, illetve a tárgyév  ¾. éves 
gazdálkodásról szóló beszámoló tervezet 
áttekintése. 
Az önkormányzat bevételi forrásainak 
számbavétele. 
Az ellátandó feladatok felmérése (ha van, 
akkor az intézményekre is kiterjedően). 

Pénzügyi 
irodavezető 
Jegyző 

Minden év 
október 31. 

Jogszabályi és belső 
előírásokkal való 
folyamatos egyeztetés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos Megbeszélés, konzultáció során annak 
ellenőrzése, hogy a koncepcióban 
figyelembe vették-e a helyen képződő 
bevételeket, valamint az ismert 
kötelezettségeket 

Jegyző, 
pénzügyi 
irodavezető, 
polgármeste
r 

A koncep-
ció véle 
ményez-
tetése 
előtt 

- koncepció véleményeztetése Beszámoltatás, hogy a koncepció 
véleményeztetése mely szerveket érinti 
(helyi önkormányzati bizottságok, illetve 
helyi kisebbségi önkormányzat ) 

Jegyző A 
koncepció 
összeállítás
át 
követően 

Beszámoltatás arról, 
hogy a 
véleményeztetésre 
jogosultak megkapták 
a koncepció tervezetet 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
tárgyalások
at 
megelőzőe
n 

Dokumentum ellenőrzés: a 
véleményeket csatolták e a koncepció 
tervezethez 

Jegyző A 
koncepció 
benyújtása 
előtt 

- koncepció benyújtása A véleményezett koncepció tervezet 
benyújtás előtti áttekintése 

Jegyző, 
polgármeste
r 

A benyújtás 
előtt 

      

- koncepció megtárgyalása       A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
alapján a végleges, jóváhagyott 
koncepció  
áttekintése 

Jegyző, 
polgármeste
r, pénzügyi 
irodavezető 

koncepció 
megtárgyal
ása után 

3. Költségvetési tervezés 

- a tervezet elkészítésére való 
elméleti, szakmai felkészülés 

Szakmai konzultáció, értekezleten való 
részvétel megbeszélése 

Polgármeste
r, Jegyző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Tervezési 
munkák 
előtt 

Költségvetési tv. 
tervezetének központi 
irányelvek, útmutatók 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos A tervezés elméleti szakmai 
dokumentumai meglétének ellenőrzése 

Jegyző Tervezés 
során 
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- a tervezés munkafolyamatokra 
való lebontása, munkamegosztás 

Írásos feljegyzés az egyes tervezési 
munkafolyamatok ellátásának várható 
időszakairól, és a munkamegosztás rendjéről 

Jegyző Tervezési 
munkák 
előtt 

Egyezetés, szóbeli   
beszámoltatás, 
valamint az elkészült 
írott anyagokba 
történő betekintés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás a tervezési 
feladatok ellátásának menetéről 

Jegyző Tervezési 
feladatok 
végén 

- a tervezéssel kapcsolatos 
feladatellátásra vonatkozó 
általános szabályok 
meghatározása és betartatása 

Szóbeli, illetve írásbeli utasítás az egyes 
tervszámok alátámasztásának rendjéről (pl. 
tapasztalati adatok, részletes számítások stb. 
követelménye) 

Jegyző, 
alpolgármest
er, 
polgármeste
r 

Tervezési 
munkák 
előtt 

A tervezés 
munkapéldányaiba, 
alapszámításaiba 
történő betekintés, 
tájékoztatás kérés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos A tervezési dokumentáció – beleértve 
valamennyi tervszámot megalapozó 
számítást, nyilvántartást stb – 
áttekintése 

Jegyző Tervezési 
feladatok 
végén 

- a költségvetési rendelet 
címrendjének kialakítása, a 
címrend szerinti tervezés 

Vezetői szóbeli beszámoltatás Jegyző Tervezési 
munkák 
előtt 

A tervezési munkák 
megkezdése során az 
egyes címrendek 
költségvetésébe való 
betekintés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos A tervezési dokumentáció, a 
költségvetési rendelet-tervezet címrend 
szerinti ellenőrzése 

Jegyző Tervezési 
feladatok 
végén 

- a tervezés során ellátandó 
egyeztetési feladatok 

Konzultáció az ellátandó egyeztetési 
feladatokról 

Jegyző, 
alpolgármest
er, 
polgármeste
r 

Tervezési 
munkák 
előtt 

Az egyeztetési 
feladatok 
dokumentumainak, 
feljegyzéseinek 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Legalább 1 
alkalommal 

Az egyeztetés folyamatának áttekintése 
utólag, a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján 

Jegyző Tervezési 
feladatok 
végén 

- a személyi juttatások és a 
létszám-előirányzat tervezése 

A tervezést végző személy személyi 
juttatások tervezésére vonatkozó 
jogszabályi, illetve belső szabályozási 
háttérismereteiről való tájékozódás,  illetve a 
szükséges tájékoztatás megadása 

Jegyző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Személyi 
juttatások 
tervezése 
előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
előtt 

A területre vonatkozóan elkészült 
tervezet és az azt megalapozó 
számítások áttekintése, illetve 
beszámoltatás az elvégzett feladatról 

Jegyző A személyi 
juttatások 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 

- a munkaadókat terhelő 
járulékok tervezése 

A tervezést végző személy munkaadókat 
terhelő járulékok   tervezésére vonatkozó, - a 
tervezésnél alkalmazandó - jogszabályi 
ismereteiről való tájékozódás,  illetve a 
szükséges tájékoztatás megadása 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
munkaadók
at terhelő 
járulékok 
tervezése 
előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció a személyi 
juttatások tervezését 
végző bevonásával 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
előtt 

A területre vonatkozóan elkészült 
tervezet és az azt megalapozó 
számítások áttekintése, illetve 
beszámoltatás az elvégzett feladatról 

Jegyző A 
munkaadó
kat terhelő 
járulékok 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 

- dologi jellegű kiadások tervezése A tervezést végző személy egyes dologi 
kiadásokra vonatkozó jogszabályi, (Pl. áfa) 
illetve belső szabályozási (munkaruha, 
étkezési költségtérítés stb), illetve a 
tervezésnél figyelembe veendő  egyéb 
tényezőkkel (Pl. feladatváltozás) kapcsolatos 
ismereteiről való tájékozódás,  illetve a 
szükséges tájékoztatás megadása 

aljegyző Dologi 
jellegi 
kiadások 
tervezése 
előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
előtt 

A területre vonatkozóan elkészült 
tervezet és az azt megalapozó 
számítások áttekintése, illetve 
beszámoltatás az elvégzett feladatról 

Jegyző A dologi 
kiadások 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 
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- juttatások, támogatások 
tervezése 

Tájékozódás, a tervezést végző személy 
érintett területre vonatkozó jogszabályi, 
belső szabályozási (bele értve a területre 
vonatkozó helyi rendeletet is) ismereteiről,  
valamint a szerv tervezésnél figyelembe 
veendő kötelezettség-vállalásainak 
megbeszélése  
 

alpolgármest
er 

A terület 
tervezése 
előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
előtt 

A területre vonatkozóan elkészült 
tervezet és az azt megalapozó 
számítások áttekintése, illetve 
beszámoltatás az elvégzett feladatról 

Jegyző A terület 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 

- beruházások, felújítások és 
egyéb felhalmozási célú kiadások, 
támogatások tervezése 

Tájékozódás, a tervezést végző személy 
érintett területre vonatkozó aktuális 
ismereteiről, az önkormányzat ilyen irányú 
elképzeléseiről, valamint a szerv tervezésnél 
figyelembe veendő kötelezettség-
vállalásainak megbeszélése  

Műszaki 
irodavezető 

A terület 
tervezése 
előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció, javaslat 
terv variánsok 
kidolgozására 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
után 

A területre vonatkozóan elkészült 
tervezet és az azt megalapozó 
számítások áttekintése, illetve 
beszámoltatás az elvégzett feladatról, a 
tervvariánsok megalapozottságának 
ellenőrzése konzultációval, 

Jegyző A terület 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 

- saját bevételek tervezése Az ismert és a várható bevételi források 
áttekintése, konzultáció a folyamatban lévő 
szerződésekről, testületi elképzelésekről 

Jegyző, 
polgármeste
r 
alpolgármest
er 

A terület 
tervezése 
előtt 

A tervezés folyamán a 
munkapéldányok 
áttekintése, a meglévő 
szerződésekkel, egyéb 
dokumentumokkal 
való összevetése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
után 

A bevétel tervének elkészítése után a 
tervezett adatokról konzultáció 

Jegyző A saját –
bevételek 
tervezése 
után 

- az állami támogatások, 
hozzájárulások, átvett 
pénzeszközök tervezése 

Az egyes források igénybevételi 
lehetőségeinek szakmai áttekintése, az 
előzetes adatszolgáltatás újra ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A terület 
tervezetése 
előtt 

A tervezési 
munkapéldányok, 
egyéb 
adatszolgáltatások 
egyeztetése, 
beszámoltatás 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
véleménye
zés előtt és 
képviselőte
stületi 
döntés 
után 

A bevételi tervek teljes 
dokumentációjának ellenőrzése, szükség 
esetén szóbeli beszámoltatás 

Jegyző A terület 
tervezése 
után 

- az előző évi pénzmaradvány 
tervezése 

A tervezés feltételeinek szakmai áttekintése 
a jogszabályi háttérismeretről való 
beszámoltatással 

Jegyző,  
polgármeste
r, pénzügyi 
irodavezető 

A terület 
tervezése 
előtt 

A pénzmaradvány 
tervezésének, 
számításainak 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
tárgyalás 
előtt 

A pénzmaradvány tervezését 
alátámasztó számítások ellenőrzése 

Jegyző A terület 
tervezési 
feladatellát
ását 
követően 

- a bevételi és kiadási előirányza-
tok egyensúlyának 
megteremtése, tartalék és/vagy 
hitel tervezése 

Előzetes konzultáció a bevételi és kiadási 
előirányzatokról, azok főösszegeiről, az 
egyezőség megteremtésének lehetőségeiről 

Jegyző, 
alpolgármest
er, 
polgármeste
r 

A 
részterület
ek 
tervezését 
követően  

Az egyensúly 
megteremtésére 
vonatkozó 
levezetések, 
munkalapok 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
tárgyalás 
előtt 

A bevételi és kiadási előirányzatok 
egyezőségének ellenőrzése az összesített 
adatokat tartalmazó dokumentumok, 
kimutatások alapján 

Jegyző Az 
összesített 
adatokat 
tartalmazó 
tervek 
elkészítésé
t követően 
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- a rendelet-tervezet elkészítése Előzetes szakmai konzultáció a rendelet-
tervezet tartalmával, formájával kapcsolatos 
vezetői elvárásokról 

Jegyző, 
polgármeste
r,  

A 
tervszámok 
kidolgozása 
után 

A rendelet-tervezet 
kidolgozása során 
szóbeli egyeztetés, 
illetve a félkész 
anyagok, piszkozatok 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Bizottsági 
és 
képviselőte
stületi 
tárgyalás 
előtt 

A kész rendelet-tervezet áttekintése, 
illetve beszámoltatás a feladat 
ellátásáról 

Jegyző A rendelet-
tervezet 
elkészítésé
t követően 

- a rendelet-tervezetet 
megalapozó információk 
elkészítése 

Előzetes megbeszélés a testület által kért 
információk tartalmáról, mélységéről 

Jegyző, 
polgármeste
r, 
alpolgármest
er 

A rendelet-
tervezet 
elkésztését 
követően 

Az információk 
elkészítése során a 
dokumentumtervezete
k, munkapéldányok 
ellenőrzése, 
megbeszélés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Az 
információ
k 
összeállítás
a alatt egy 
alkalommal 

Az információk elkészítése során a kész 
dokumentáció ellenőrzése 

Jegyző A végleges 
információ 
elkészítés 
után 

- a rendelet-tervezet 
előterjesztésének elkészítése 

A vonatkozó belső előírások, pl. SZMSZ 
áttekintése, és az előterjesztéssel szembeni 
elvárások megbeszélése 

Jegyző, 
polgármeste
r, 
alpolgármest
er 

A rendelet-
tervezet 
elkészítését 
követően 

Az előterjesztés 
összeállítása közben a 
készülő 
dokumentációba való 
betekintés, illetve 
szükség esetén 
konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Az 
előterjeszt
és 
elkészítése 
közben egy 
alkalommal 

A kész előterjesztés áttekintése, szóbeli 
beszámoltatás a feladatról 

Jegyző Az 
előterjeszt
és 
elkészítésé
t követően 

- az államháztartási mérlegek 
összeállítása 

A mérlegekre vonatkozó jogszabályi, és 
kötelezően elkészített belső szabályok 
megbeszélése, iránymutatás a mérlegek 
elkészítésére vonatkozóan 

Pénzügyi 
irodavezető 
helyettes 

A mérlegek 
elkészítése 
előtt 

A mérlegek készítése 
során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése, szükség 
esetén konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

A mérlegek 
elkészítés 
során két 
alkalommal 

A kész mérlegek áttekintése, szóbeli 
tájékoztatás kérése munka elvégzéséről 

Jegyző Az Áht-s 
mérlegek 
elkészítése 
után 

- a költségvetési rendelet 
megtárgyalása, jóváhagyása 

A képviselő-testület rendeletet megtárgyaló 
ülésére, mint tájékoztatást adó személy 
felkészültségének ellenőrzése konzultációval 

Jegyző A testületi 
ülés előtt 

      

- az elemi költségvetés 
megállapítása, 
dokumentációjának elkészítése, 
továbbítása 

Az elemi költségvetés tartalmi 
követelményeivel kapcsolatos szakmai 
ismeretek felfrissítése konzultációval, a 
tervezési segédanyagok áttekintésével 

Pénzügyi 
irodavezető  

Elemi 
költségveté
s 
összeállítás
a előtt 

Az elemi költségvetés 
megállapítása során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos
an 

Az elkészített elemi költségvetés és a 
jóváhagyott költségvetési rendelet 
áttekintésével 

Jegyző Az elemi 
költségveté
s 
elkészítésé
t követően, 
de annak 
információ
s 
rendszerbe 
való 
továbbítás
a előtt 

- a költségvetési dokumentációk 
megőrzése  

A kész dokumentációk kezelésére vonatkozó 
utasítás megadása 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
dokumentá
ciók 
elkészítését 
követően 

   A dokumentációk tárolásának 
ellenőrzése beszámoltatással, illetve a 
kezelés módjának áttekintése 

Jegyző Alkalomsze
rűen 



Pályázó: Körmend Város Önkormányzata 
Pályázat címe: Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében 

Projektazonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

41 

 
 
 
2. számú táblázat 

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
 
 

 
Munkafolyamat, tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

Módja, 
eszköze 

Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

Módja, eszköze Feladat 
ellátója 

Határ-
idő 

1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 

- működést megalapozó 
szabályzatok elkészítése, 
aktualizálása 

Megbeszélés Pénzügyi 
irodavezető 
helyettes 

Legalább 
évente 

Tervezet 
megtekintése, 
konzultáció 

Jegyző Feladat 
alatt min. 
egyszer 

Kész szabályzatok megtekintése, 
ellenőrzés 

Jegyző Aktuálisan 

- a pénzügyi-gazdálkodási terület 
költségvetési végrehajtási 
szabályzatainak elkészítése, 
aktualizálása 

Megbeszélés Pénzügyi 
irodavezető 
helyettes 

Legalább 
évente 

Tervezet 
megtekintése, 
konzultáció 

Jegyző Feladat 
alatt min. 
egyszer 

Kész szabályzatok megtekintése, 
ellenőrzés 

Jegyző Aktuálisan 

2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása 

- személyi juttatások és a létszám 
előirányzat felhasználásának 
nyomon követése 

A feladat ellátásával kapcsolatos vezetői 
elvárások megbeszélése 

Jegyző A 
költségveté
s 
jóváhagyás
át 
követően  

A nyilvántartások, 
kimutatások 
vezetésének 
áttekintése, 
alapdokumentumokkal 
való egyeztetése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Az év során 
havonta 1 
alkalommal 

A nyilvántartások vezetéséről 
beszámoltatás 

Jegyző  a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

- jutalom előirányzata és a 
jutalmazásra kifizetett összegek 
ellenőrzése 

A területre vonatkozó jogszabályi és belső 
szabályozási kérdések megbeszélése 

Jegyző Jutalom 
előirányzat
ának 
meghatáro
zása, illetve 
felhasználá
sa előtt 

A jutalmazás 
előirányzatának 
meghatározásának, 
valamint a 
kifizetésének nyomon 
követése, a számítások 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Előirányzat 
változtatás, 
illetve 
Jutalom 
kifizetése 
előtt 

A területre vonatkozó nyilvántartások, 
számítások utólagos áttekintése 

Jegyző a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  
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- az előirányzat-felhasználási terv 
személyi juttatásokra vonatkozó 
részének betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozása 

Az előirányzat-felhasználási terv személyi 
juttatásokra vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői iránymutatás megadása 

Jegyző Minden 
negyedév 
eleje 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése – 
dokumentumok 
alapján  

Pénzügyi 
irodavezető 

Minden 
negyedév 
vége 

Az előirányzat-felhasználási terv és 
annak teljesítéséről való beszámoltatás 

Jegyző féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

 
 
 
 
 
3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 

- a dologi kiadások beszerzésével 
kapcsolatos munkamegosztás 
áttekintése tevékenységi 
területenként, feladatonként, 
szakfeladatonként 

A feladatok, tevékenységek, szakfeladatok 
és az általuk felhasznált dologi kiadások 
áttekintése, felelősök meghatározása  

Jegyző, Az  éves 
költségveté
s 
elfogadását 
követően 
illetve 
feladatvált
ozáskor 

A feladat ellátókkal 
való megbeszélés 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Igény 
szerint 

A feladatok, tevékenységek, 
szakfeladatok dologi kiadásaiért felelős 
személyek szóbeli beszámoltatása a 
végzett tevékenységükről 

Jegyző a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- a megrendelések és 
felhasználások kezelése 

A megrendelések és a dologi kiadások 
felhasználása rendjére vonatkozó utasítás 
kiadása, rendszer felállítás 

jegyző Költségveté
s 
elfogadását 
követően, 
illetve 
feladatvált
ozáskor 

A felállított rendszer 
és az utasítás 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba való 
betekintéssel, illetve 
beszámoltatással 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

negyedéve
nként 

A felelősök beszámoltatása Jegyző Évente 
legalább 2 
alkalomma
l félévkor 
és év 
végén 

- az előirányzat-felhasználási terv 
dologi kiadásokra vonatkozó 
részének betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozása 

Az előirányzat-felhasználási terv dologi 
kiadásokra vonatkozó részének áttekintése, 
vezetői iránymutatás megadása 

jegyző Minden 
negyedév 
eleje 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése – 
főkönyvi kivonat 
alapján  

Pénzügyi 
irodavezető 

negyedéve
nként 

Az előirányzat-felhasználási terv és 
annak teljesítéséről való beszámoltatás 

Jegyző a féléves,  
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása 
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- a felhalmozási kiadások 
teljesítésével kapcsolatos 
felelősségi kategóriák áttekintése  

A felhalmozási kiadások teljesítésével 
kapcsolatban a döntés előkészítésért 
(előkalkuláció, árajánlatok) valamint a 
döntésért, valamint a döntés végrehajtásért 
felelősök meghatározása, a vonatkozó belső 
szabályok áttekintése  

 Jegyző, 
műszaki 
irodavezető, 
pénzügyi 
irodavezető 

Költségveté
s 
elfogadása 
után, 
illetve 
nagyobb 
felhalmozá
si kiadás 
esetén 

A feladat ellátókkal 
való megbeszélés, a 
döntés előkészítés, a 
döntés, és a döntés 
végrehajtás 
dokumentum 
tervezeteinek 
áttekintése  

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Szükség 
szerint 

A beruházási tevékenységről a 
feladatellátók utólagos szóbeli 
beszámoltatása a megvalósítással 
kapcsolatos dokumentumok párhuzamos 
áttekintésével 

Jegyző a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- az előirányzat-felhasználási terv 
felhalmozási kiadásokra vonatkozó 
részének betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozása 

Az előirányzat-felhasználási terv 
felhalmozási kiadásokra vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői iránymutatás megadása 

Műszaki 
irodavezető, 
pénzügyi 
irodavezető 

Minden 
negyedév 
eleje 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése – 
főkönyvi kivonat 
alapján  

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-felhasználási terv és 
annak teljesítéséről való beszámoltatás 

Jegyző a féléves,  
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

5. A saját bevétek előirányzat teljesítése  

- a saját bevételek beszedésével 
kapcsolatos munkamegosztás 
áttekintése tevékenységi 
területenként, feladatonként, 
szakfeladatonként 

A feladatok, tevékenységek, szakfeladatok 
és az általuk beszedendő bevételek, és a 
beszedéssel kapcsolatos feladatok 
áttekintése, felelősök meghatározása  

Pénzügyi 
irodavezető 

Költségveté
s 
elfogadása 
után, 
illetve 
feladatvált
ozáskor 

A feladat ellátókkal 
való megbeszélés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Igény 
szerint 

A feladatok, tevékenységek, 
szakfeladatok bevételeinek beszedéséért 
felelős személyek szóbeli beszámoltatása 
a végzett tevékenységükről 

Jegyző a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- a bérleti díjak beszedése A meglévő szerződések és a bérleti díjakra, 
feltételekre vonatkozó szabályozások 
áttekintése, a bérbeadásokkal kapcsolatos 
lebonyolítási eljárás meghatározása 

Vagyongazd
álkodási 
ügyintéző 

Költségveté
s 
elfogadása 
után illetve 
szükség 
esetén 

A felállított rendszer 
és az utasítás 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba, 
bérleti szerződésekbe 
való betekintéssel, 
illetve 
beszámoltatással 

Pénzügyi 
irodavezető 

negyedéve
nte 

A felelősök beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló dokumentumok 
ellenőrzése 

Jegyző a féléves, 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- az adóbevételek beszedése Az adóbevételekkel kapcsolatos központi, és 
helyi jogszabályok (rendeletek) áttekintése, 
a fontosabb változásokkal kapcsolatos 
konzultáció 

Adócsoport 
vezető 

Költségveté
s 
elfogadását 
követően 
illetve 
szükség 
esetén 

Az adóztatási folyamat 
figyelemmel kísérése, 
az adóbevallások, 
illetve adókivetések 
kezelésének 
ellenőrzése, a fizetési 
fegyelem nyomon 
követése, adóbehajtási 
intézkedésekre való 
utasítás 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havi 
rendszeres
séggel 

A felelősök beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló dokumentumok 
ellenőrzése, a féléves és éves időszakra a 
tervezett, a tényleges adóbevétel, 
valamint a hátralékok áttekintése; 
beszámoltatás 

Jegyző Negyedéve
nte 
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- egyéb az előzőekben ki nem 
emelt bevételek  

Bevétel típusonként a bevétellel 
kapcsolatos eljárási rend megbeszélése, 
felelősök meghatározása 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Költségveté
s 
elfogadását 
követően, 
illetve 
szükség 
esetén 

A meghatározott 
eljárási rend 
betartásának 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba,  
szerződésekbe való 
betekintéssel, illetve 
beszámoltatással 

Pénzügyi 
irodavezető 

negyedéve
nte 

A felelősök beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló dokumentumok 
ellenőrzése 

Jegyző A féléves 
illetve az 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- az előirányzat-felhasználási terv 
bevételekre vonatkozó részének 
betartása, módosítási javaslatok 
kidolgozása 

Az előirányzat-felhasználási terv saját 
bevételekre a vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői iránymutatás megadása 

Pénzügyi 
irodavezető 

Minden 
negyedév 
eleje 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése – 
főkönyvi kivonat 
alapján  

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-felhasználási terv és 
annak teljesítéséről való beszámoltatás 

Jegyző a féléves,  
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

6. Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb központi forrás előirányzatának teljesítése 

 
Munkafolyamat, tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyam
atba 
épített 
ellenőrz
és 

Utólag
os 
vezetői 
ellenőr
zés 

 
Munkafolyam
at, 
tevékenység  

Előzetes 
vezetői 
ellenőrz
és 

Folyam
atba 
épített 
ellenőr
zés 

Utólagos vezetői 
ellenőrzés 

 
Munkaf
olyamat
, 
tevéken
ység  

Előzete
s 
vezetői 
ellenőr
zés 

- az év közben igényelhető 
támogatások, hozzájárulások, 
egyéb források igénylése 

Az igényléssel kapcsolatos jogszabályok, 
illetve tájékoztató leiratok, továbbá az 
igénylési feltételek áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Minden 
negyedév 
eleje 

Az igénylések 
rendjének, illetve azok 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 
az igénylő 
dokumentumok, 
valamint a támogatást 
megítélő értesítések 
alapján 

Pénzügyi 
irodavezető 

negyedéve
nte 

Az állami támogatás egyeztető tábla, 
valamint a szervnél kimutatott adatok 
egyeztetése, és  szóbeli beszámoltatás 

Jegyző a féléves,  
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- pályázatok  Az egyes pályázatok figyelésével, pályázati 
elképzelésekkel kapcsolatos elvek, felelősök 
meghatározása 

Jegyző A hónap 
első 
vezetői 
megbeszél
ésén 

A pályázatokkal 
kapcsolatos 
tevékenység 
figyelemmel kísérése, 
a pályázati javaslatok 
áttekintése 

Pályázati 
referens 

Havonta 1 
alkalommal 

A pályázat tervezeteinek áttekintése, 
jóváhagyása, szóbeli beszámoltatás 

Jegyző A hónap 
első 
vezetői 
megbeszél
ésén 

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés 
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- a főkönyvi könyvelés  A főkönyvi könyvelés adott év 
sajátosságainak, változásának áttekintése. 
A főkönyvi számla alábontásokra való igény 
meghatározása. 
A főkönyvi könyvelés során a 
munkamegosztás rendjének kialakítása, 
belső határidők megadása.  

Pénzügyi 
irodavezető  

Évente 1 
alkalommal
, a 
központi, 
részletes  
számlakere
t-tükör 
ajánlás 
megjelenés
ét 
követően 

A főkönyvi könyvelés 
kialakított rendjének 
betartatása a főkönyvi 
kivonatok és a 
számlaforgalmak 
ellenőrzésével, 
szükség esetén 
iránymutatással 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Havonta 1 
alkalommal 

A főkönyvi kivonatok áttekintése, a 
teljesítési adatok előirányzattokkal, és 
előirányzat-felhasználási ütemtervvel 
való összehasonlítása, szóbeli 
beszámoltatás 

jegyző A 
beszámolá
si 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó
an, azok 
előtt 

- analitikus könyvelés A központi előírás miatt kötelező, illetve a 
saját belső információigény kielégítése 
céljából fontos analitikus nyilvántartások 
körének, vezetési módjának adott évre 
vonatkozó meghatározása, az esetleges 
változásokra figyelemfelhívás 

Pénzügyi 
irodavezető  

Évente 1 
alkalommal
, az adott 
évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdés
e előtt 

Az analitikus 
nyilvántartások 
kialakított rendjének 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba való 
betekintésre, azok 
alapossága, 
naprakészsége stb. 
szempontjából 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Jegyző A 
beszámolá
si 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó
an, azok 
előtt 

- a főkönyvi könyvelés és az 
analitikus nyilvántartások közötti 
kapcsolat, feladások 

A feladások rendjének, belső 
szabályozásának érintettekkel való 
megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető  

Évente 1 
alkalommal
, a 
tényleges 
könyvelési 
feladatok 
előtt 

A feladások 
elkészítésének 
figyelemmel kísérlése, 
a feladások számszaki 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintézők 

Feladásonk
ént 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Jegyző A 
beszámolá
si 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó
an, azok 
előtt 

8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés 

- a bizonylati rend A bizonylati rend adott évi kiemelt 
területeinek áttekintése, az esetleges új 
elemek megtárgyalása 

Pénzügyi 
irodavezető  

Évente 1 
alkalommal
, a 
tényleges 
könyvelési 
feladatok 
előtt 

A bizonylati rend 
betartásának nyomon 
követése a 
folyamatokba való 
betekintésbe, illetve 
szóbeli beszámoltatás 

Pénzügyi 
irodavezető 

Feladásonk
ént 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Jegyző A 
beszámolá
si 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó
an, azok 
előtt 
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- bizonylatkezelés A bizonylatkezelés fontosabb területeinek 
áttekintése, különös tekintettel az új 
bizonylatkezelési területekre 

Pénzügyi 
irodavezető  

Évente 1 
alkalommal
, a 
tényleges 
könyvelési 
feladatok 
előtt 

A bizonylatkezelés  
betartásának nyomon 
követése a 
folyamatokba való 
betekintésbe, illetve 
szóbeli beszámoltatás 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Havonta 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Jegyző A 
beszámolá
si 
tevékenysé
gekhez 
kapcsolódó
an, azok 
előtt 

9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység 

- a szerv készpénzforgalmának 
bonyolítása bevételi és kiadási 
pénztárbizonylat alapján 

A pénztáros, pénztár helyettes, illetve 
pénztárellenőr személyének felülvizsgálata, 
a felelősségi nyilatkozatok meglétének 
ellenőrzése, az összeférhetetlenségi 
helyzetek feloldása 

Pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal 
a 
könyvelési 
feladatok 
előtt, 
illetve 
szükség 
szerint 

A pénztár  
tevékenységének 
áttekintése a 
pénztárnapló, illetve a 
pénztárjelentések 
alapján, szükség 
esetén rovancs 
készítése, 
beszámoltatás 

pénztárellen
őr 

Havonta 1 
alakalomm
al 

A pénztári tevékenység ellenőrzése 
szóbeli beszámoltatással 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l, félévkor 

10. A bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 

- a bankszámlaforgalom 
bonyolítása 

A bankszámlán keresztül bonyolódó 
forgalom során a bankszámla felett 
rendelkezési jogosultsággal bírók 
áttekintése, a belső nyilvántartási és utalási 
rend megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal 
könyvelési 
feladatok 
előtt, 
illetve 
szükség 
szerint 

A bankszámlaforgalom 
áttekintése a 
banknapló, illetve a 
bankszámlaforgalom 
tételes vizsgálatával 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

negyedéve
nte 

A bankszámla kezelési tevékenység 
ellenőrzése szóbeli beszámoltatással 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l, félévkor 

- az utalások teljesítése Az utalások teljesítési rendje elveinek, a 
vezetendő nyilvántartások tartalmának 
meghatározása 

Pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal 
a 
könyvelési 
feladatok 
előtt, 
illetve 
szükség 
szerint 

Az utalások rendjének 
áttekintése a 
nyilvántartások 
alapján, fizetési 
felszólítások, 
késedelmes fizetések 
esetén konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 1 
alakalomm
al 

Beszámoltatás a bejövő számlák utalási 
rendje betartásáról 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l, félévkor 

11. A leltározási tevékenység  
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- a leltározásra vonatkozó aktuális 
szabályok áttekintése 

A leltározással kapcsolatos jogszabályi 
előírások áttekintése, a változások 
megbeszélése 

Vagyongazd
álkodási 
ügyintéző 

Évente 1 
alkalommal
, illetve 
szükség 
szerint 

A leltározásra való 
felkészülés során 
szakmai 
beszámoltatás, az 
alkalmazandó 
nyomtatványok 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Leltározásr
a való 
felkészülés 
során 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás a felkészülésről  Jegyző Évente 1 
alkalomma
l, félévkor 

- a leltározás értékelésénél 
figyelembe veendő értékelési 
szabályok  

Az eszközök és források értékelési szabályai 
megbeszélése, és a leltározási 
tevékenységre kiható feladatok 
megbeszélése 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, illetve 
szükség 
szerint 

Az értékelés során 
szakmai tájékoztatás 
nyújtása és 
konzultáció a 
feladatellátóval 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

Leltározásr
a való 
felkészülés 
során 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás az értékelési feladatok 
ellátásáról 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l 

- a leltározási ütemterv elkészítése A leltározási ütemterv elkészítésével 
kapcsolatos feladatok megbeszélése   

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, a 
negyedév 
eleje 

A készülő ütemterv 
áttekintése, 
ellenőrzése, szükség 
esetén konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

Leltározási 
ütemterv 
elkészítése 
alatt 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás az elkészült leltározási 
ütemtervről  

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l az I. 
negyedév 
vége 

- a leltározási tevékenység 
tényleges végrehajtása 

A leltározási tevékenység előtt a feladatok 
átbeszélése 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, a 
leltározás 
végrehajtás
a előtt 

A leltározás 
végrehajtásának 
áttekintése a 
leltározási 
dokumentumok 
alapján 

Pénzügyi 
irodavezető 

Leltározás 
végrehajtás
a alatt 1-2 
alkalommal 

A leltározás záró jegyzőkönyvének 
átvétele, szükség esetén konzultáció 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l 

11. A selejtezési tevékenység  

- a selejtezésre vonatkozó aktuális 
szabályok áttekintése 

A selejtezéssel kapcsolatos jogszabályi 
előírások áttekintése, a változások 
megbeszélése 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, az I. 
negyedév 
eleje 

A selejtezésre való 
felkészülés során 
szakmai 
beszámoltatás, az 
alkalmazandó 
nyomtatványok 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
selejtezésr
e való 
felkészülés 
során 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás a felkészülésről  Jegyző Évente 1 
alkalomma
l, az I. 
negyedév 
vége 

- a selejtezés kezdeményezése A selejtezés kezdeményezésével 
kapcsolatos feladatok, jogkörök 
megbeszélése   

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, a 
selejtezési 
kezdemény
ezés 
határidejét 
megelőző 3 
hónapban 

A készülő selejtezési 
kezdeményezések 
megbeszélése  

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
selejtezési 
kezdemény
ezés 
elkészítése 
alatt 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás az elkészült a selejtezési 
kezdeményezéssel kapcsolatban ellátott 
feladatokról 

Jegyző Évente 1 
alkalomma
l 
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- a selejtezési tevékenység 
tényleges végrehajtása 

A selejtezési tevékenység előtt a feladatok 
átbeszélése 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, a 
selejtezés 
végrehajtás
a előtt 

A selejtezés 
végrehajtásának 
áttekintése a 
selejtezési 
dokumentumok 
alapján 

Pénzügyi 
irodavezető 

Selejtezési 
tevékenysé
g  alatt 1-2 
alkalommal 

A selejtezési javaslat, eljárások stb. 
áttekintése, megbeszélése, a végleges 
selejtezési dokumentumok átvétele 

Jegyző Szükség 
szerint 

 
Munkafolyamat, tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyam
atba 
épített 
ellenőrz
és 

Utólag
os 
vezetői 
ellenőr
zés 

 
Munkafolyam
at, 
tevékenység  

Előzetes 
vezetői 
ellenőrz
és 

Folyam
atba 
épített 
ellenőr
zés 

Utólagos vezetői 
ellenőrzés 

 
Munkaf
olyamat
, 
tevéken
ység  

Előzete
s 
vezetői 
ellenőr
zés 

12. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés)  

- a területre vonatkozó szabályok 
áttekintése 

Valamennyi jogkör gyakorlására jogosulttal 
közös megbeszélés, a központi és a helyi 
szabályok áttekintése, értelmezése 

Jegyző, 
polgármeste
r 

Évente 
legalább 1 
alkalommal
, év elején 

A szabályok általános 
érvényesülésének 
figyelemmel kísérése, 
szabályozásban lévő 
értelmezési problémák 
megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 
legalább 1-
2 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás a szabályok 
betartásával kapcsolatban 

Jegyző Szükség 
szerint 

- a kötelezettségvállalások 
bonyolítása 

A kötelezettségvállalásra vonatkozó 
előírások megbeszélése, a nyilvántartásokra 
vonatkozó előírások rögzítése, pontosítása 

Pénzügyi 
irodavezető 
polgármeste
r 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

A 
kötelezettségvállalási 
dokumentumok 
áttekintése, 
egyeztetése más 
dokumentumokkal 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 
legalább 1-
2 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás, illetve a 
kötelezettségvállalások 
nyilvántartásának, valamint az 
előirányzat-felhasználási ütemterv 
teljesítésének áttekintése 

Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

- a kötelezettségvállalások 
ellenjegyzése 

Az ellenjegyzés kötelező jellegének, 
körülményeinek, tartalmának 
megbeszélése, a felhatalmazott 
feladatellátók tájékoztatása 

jegyző Évente 
legalább 1 
alkalommal
, év elején 

A 
kötelezettségvállaláso
k ellenjegyzése során 
az ellenjegyzés 
tartalmának megfelelő 
kontroll ellátása 

ellenjegyző Minden 
kötelezetts
égvállalás 
esetén 

Szóbeli beszámoltatás az ellenjegyzési 
tevékenységgel kapcsolatban 

Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

- a teljesítés szakmai igazolása A teljesítés szakmai igazolása menetének, az 
igazolás szempontjainak, valamint 
módjának meghatározása, közös értelmezés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

A teljesítés szakmai 
igazolása menetébe 
történő betekintés, 
beszámoltatás. 
 
A teljesítés és a 
kötelezettségvállalás 
összehasonlítása. 

 
 
 
Feladatellátó 

Havonta 1-
2 
alkalommal 
 
 
Folyamatos
an 

Szóbeli beszámoltatás a szakmai 
teljesítés igazolásával kapcsolatban 

Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  
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- érvényesítés Az érvényesítés kötelező jellegének, 
körülményeinek, tartalmának 
megbeszélése, a felhatalmazott 
feladatellátók tájékoztatása 

Pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

Az érvényesítés 
mentébe történő 
betekintés, 
beszámoltatás. 
 
Az érvényesítendő 
dokumentumok és az 
érvényesítés alapját 
képező szakmai 
igazolás, valamint 
fedezet meglétének, 
összegszerűségnek, és 
alaki követelmények 
betartásának 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető 
 
 
Feladatellátó 

Havonta 1-
2 
alkalommal 
 
Folyamatos
an 

Szóbeli beszámoltatás az érvényesítési 
tevékenység ellátásával kapcsolatban 

Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

- utalványozás Az utalványozásra vonatkozó előírások 
megbeszélése, feladatellátók tájékoztatása 

Pénzügyi 
irodavezető, 
polgármeste
r 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

Az utalványozott 
dokumentumok 
áttekintése, 
egyeztetése más 
dokumentumokkal 

Pénzügyi 
irodavezető 

Havonta 
legalább 1-
2 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

- utalványozás ellenjegyzése Az ellenjegyzés kötelező jellegének, 
körülményeinek, tartalmának 
megbeszélése, a felhatalmazott 
feladatellátók tájékoztatása 

Jegyző,  Évente 1 
alkalommal
, év elején 

Az utalványok 
ellenjegyzése során az 
ellenjegyzés 
tartalmának megfelelő 
kontroll ellátása. 

ellenjegyző,  Minden 
utalványoz
ás esetén 

Szóbeli beszámoltatás az ellenjegyzési 
tevékenységgel kapcsolatban 

Jegyző a féléves és 
éves 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a  

13. Vagyongazdálkodás 

- a vagyon nyilvántartása A vagyonnyilvántartásra vonatkozó 
szabályok áttekintése, megbeszélése 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

A 
vagyonnyilvántartások
ba való betekintés, az 
egyeztetést célzó 
dokumentumok 
elkészíttetése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Legalább 
negyedéve
nként 

Szóbeli beszámoltatás, 
vagyonkimutatások áttekintése 

Jegyző Évente 
egyszer, a 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 

- a meglévő vagyon hasznosítása A hasznosítási lehetőségek számbavétele, a 
vonatkozó belső szabályok áttekintése,  
felelősök meghatározása 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

A vagyonhasznosításra 
vonatkozó előírások 
betartásának 
ellenőrzése az egyes 
hasznosítások során 
(dokumentumok 
ellenőrzése, illetve 
beszámoltatás) 

Pénzügyi 
irodavezető 

Legalább 
negyedéve
nként 

Szóbeli beszámoltatás, 
vagyonhasznosítással kapcsolatos 
bevételek és kiadások megbeszélése 

Jegyző Évente 
egyszer,  a 
beszámoló
hoz 
kapcsolódv
a 
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- a meglévő vagyon értékesítése Az értékesítésére vonatkozó belső szabályok 
áttekintése, értékesítési irányok 
meghatározása 

Ügyintéző, 
pénzügyi 
irodavezető, 
polgármeste
r 

Évente 1 
alkalommal
, év elején 

Az értékesítési 
eljárások figyelemmel 
kísérése, 
beszámoltatás 

Pénzügyi 
irodavezető 

A vagyon 
értékesítés
e előtt 

A vagyonváltozásokkal kapcsolatos 
számszaki és szóbeli információkérés 

Jegyző Minden  
negyedév 
végén 

 
Munkafolyamat, tevékenység  

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyam
atba 
épített 
ellenőrz
és 

Utólag
os 
vezetői 
ellenőr
zés 

 
Munkafolyam
at, 
tevékenység  

Előzetes 
vezetői 
ellenőrz
és 

Folyam
atba 
épített 
ellenőr
zés 

Utólagos vezetői 
ellenőrzés 

 
Munkaf
olyamat
, 
tevéken
ység  

Előzete
s 
vezetői 
ellenőr
zés 

          

14. A beszámolási tevékenység 

- a beszámoló elkésztésére való 
felkészülés 

A vonatkozó jogszabályok áttekintése, a 
kiadott útmutatók megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A féléves 
beszámoló 
előtt 

A féléves beszámolóra 
való felkészültségről 
tájékozódás, 
értekezletek 
megbeszélése  

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A féléves 
beszámoló 
késztése 
előtt és 
során 
szükségsze
rűen 

A féléves beszámolási tevékenység során 
szóbeli tájékozódás 

Jegyző A féléves 
beszámolá
si 
tevékenysé
g során 
legalább 2-
3 
alkalomma
l 

- a beszámolás főbb 
munkafolyamatokra való 
lebontása, munkamegosztás 

Megbeszélés az egyes féléves beszámolási 
munkafolyamatok ellátásának várható 
időszakairól, és a munkamegosztás 
rendjéről 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A féléves 
beszámoló  
előtt 

Egyezetés, szóbeli   
beszámoltatás, 
valamint az elkészült 
írott anyagokba 
történő betekintés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás a féléves 
beszámolási feladatok ellátásának 
menetéről 

Jegyző Féléves 
beszámolá
si feladatok 
végén 

- a beszámolóval kapcsolatos 
feladatellátásra vonatkozó 
általános szabályok 
meghatározása és betartatása 

Szóbeli, illetve írásbeli utasítás az egyes 
előirányzatokhoz tartozó beszámolás 
rendjéről (pl. az időarányos teljesítéstől való 
eltérés magyarázata stb.)  

Jegyző, 
polgármeste
r 

A féléves 
beszámolás
i munkák 
előtt 

A féléves beszámolók 
munkapéldányaiba, 
alapszámításaiba 
történő betekintés, 
tájékoztatás kérés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos A féléves beszámoló dokumentáció – 
beleértve valamennyi előirányzat-
teljesítést, és időarányos eltérést kifejtő, 
igazoló számítást, nyilvántartást, és 
szöveges tájékoztatást stb. – áttekintése 

Jegyző A féléves 
beszámolá
si 
feladatok 
végén 

- a költségvetési rendelet 
címrendjéről való tájékozódás, a 
címrend szerinti féléves 
beszámolás 

Vezetői szóbeli beszámoltatás Pénzügyi 
irodavezető  

A féléves 
beszámoló
munkák 
előtt 

A féléves beszámolás 
munkák megkezdésé 
során az egyes 
címrendek beszámoló 
tervezetébe való 
betekintés 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos A féléves beszámoló dokumentációinak, 
a határozat (illetve) rendelet tervezet 
címrendek szerinti összeállításának 
ellenőrzése 

Jegyző A féléves 
beszámolá
si feladatok 
végén 
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- a beszámoló során ellátandó 
egyeztetési feladatok 

Konzultáció az ellátandó egyeztetési 
feladatokról 

Pénzügyi 
irodavezető, 
Jegyző, 
polgármeste
r 

A féléves 
beszámoló
munkák 
előtt 

Az egyeztetési 
feladatok 
dokumentumainak, 
feljegyzéseinek 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Legalább 1 
alkalommal 

Az egyeztetés folyamatának áttekintése 
utólag, a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján 

Jegyző A féléves 
beszámolá
si feladatok 
végén 

- a beszámoló számszaki adatainak 
előkészítése 

A féléves beszámoló adatszolgáltatás 
valódisága érdekében betartandó 
szempontok megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A féléves 
beszámoló
munkák 
előtt 

A számszaki adatok 
valódiságának 
ellenőrzése, a főkönyvi 
kivonat és az egyes 
számlaforgalmak 
ellenőrzése, szükség 
szerint a könyvelés 
korrekciója  

Pénzügyi 
irodavezető 

Legalább a 
féléves 
beszámoló 
elkészítése 
előtt 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás az adatok 
valódisága érdekében ellátott 
feladatokról, azok eredményeiről 

Jegyző A féléves 
beszámolá
si feladatok 
végén 

- a főkönyvi kivonat elkésztése 
címrend szerint is 

A főkönyvi kivonat címrend szerinti 
elkészítésének megbeszélése a könyvelési 
sajátosságok figyelembevételével 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző  

A főkönyvi 
kivonatok 
készítése 
előtt 

A címrend szerinti 
főkönyvi kivonatok 
számításainak, 
esetleges 
adatgyűjtésének 
áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető 

A főkönyvi 
kivonatok 
készítése 
során 
folyamatos
an 

A főkönyvi kivonatok áttekintése Jegyző A főkönyvi 
kivonatok 
elkészítésé
t követően 
 

- a beszámoló számszaki 
elkészítése 

A féléves beszámoló számszaki elkészítése a 
címrend szerinti főkönyvi kivonatok 
felhasználásával, az esetleges kritikus 
pontok megbeszélése 

Pénzügyi 
irodavezető  

A főkönyvi 
kivonatok 
készítése 
után 

A készülő számszaki 
beszámoló 
tervezetekbe való 
betekintés 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
számszaki 
beszámoló 
elkésztése 
során 
folyamatos
an 

A számszaki beszámolók áttekintése Jegyző A 
számszaki 
beszámoló
k 
elkészítése 
után 

- a beszámolót jóváhagyó testületi 
dokumentum (határozat/rendelet) 
elkészítése 

A jóváhagyó dokumentum elkészítésével 
kapcsolatos elvárások meghatározása, 
alapvető összefüggések áttekintése 

Pénzügyi 
irodavezető, 
jegyző, 
polgármeste
r 

A 
számszaki 
beszámoló 
elkészítését 
követően 

A dokumentum 
tervezetbe való 
betekintés, 
konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
feladatellát
ás során 
folyamatos
an 

A dokumentum tervezet ellenőrzése, 
tájékoztatás kérése 

Jegyző A tervezet 
elkészítése 
után 

- a beszámoló előterjesztésének 
összeállítása 

A féléves beszámoló előterjesztésével 
kapcsolatos elvárások, fontosabb pontok 
tisztázása 

Pénzügyi 
irodavezető, 
Jegyző, 
polgármeste
r 

A 
számszaki 
beszámoló 
után 

Az előterjesztés 
tervezet 
összeállításakor 

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
feladatellát
ás során 
folyamatos
an 

A dokumentum tervezet ellenőrzése, 
tájékoztatás kérése 

Jegyző A tervezet 
elkészítése 
után 

- a beszámoló megtárgyalása, 
jóváhagyása 

A képviselő-testület féléves beszámolót 
megtárgyaló ülésére, mint tájékoztatást adó 
személy  felkészültségének ellenőrzése 
konzultációval 

Jegyző, 
polgármeste
r 

A testületi 
ülés előtt 
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- az elemi beszámoló 
megállapítása, dokumentációjának 
elkészítése, továbbítása 

Az elemi beszámoló tartalmi 
követelményeivel kapcsolatos szakmai 
ismeretek felfrissítése konzultációval, a 
beszámoló elkészítését segítő anyagok 
áttekintésével 

Pénzügyi 
irodavezető  

A féléves 
elemi 
beszámoló 
összeállítás
a előtt 

A féléves elemi 
beszámoló 
megállapítása során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése 

Pénzügyi 
irodavezető 

Folyamatos
an 

Az elkészített féléves  elemi beszámoló 
és a testület által jóváhagyott beszámoló 
egyeztetése  

Jegyző A féléves 
elemi 
beszámoló 
elkészítésé
t követően, 
de annak 
információ
s 
rendszerbe 
való 
továbbítás
a előtt 

- a beszámoló dokumentációk 
megőrzése  

A kész dokumentációk kezelésére 
vonatkozó utasítás megadása 

jegyző A 
dokumentá
ciók 
elkészítését 
követően 

   A dokumentációk tárolásának 
ellenőrzése beszámoltatással, illetve a 
kezelés módjának áttekintése 

Jegyző Alkalomsze
rűen 

- a pénzmaradvány, és a személyi 
juttatások maradványának 
meghatározása 

A vonatkozó jogszabályi háttér, a vonatkozó 
belső szabályok, a vezetett nyilvántartások 
áttekintése, a követendő eljárás 
meghatározása 

Pénzügyi 
irodavezető, 
Jegyző, 
polgármeste
r 

A 
beszámolás
i munkák 
közben 

A pénzmaradvány-
kimutatások 
tervezetének 
ellenőrzése, az 
alátámasztást szolgáló 
nyilvántartások, 
főkönyvi számlák 
ellenőrzése  

Pénzügyi 
irodavezető 

A 
beszámoló 
készítés 
közben 
legalább 2 
alakalomm
al 

Szóbeli beszámoltatás a pénzmaradvány 
alakulásáról, és a személyi juttatások 
maradványának felhasználhatóságáról 

Jegyző A 
pénzmarad
vány 
kimutatás 
elkészítésé
t követően 

- az államháztartási mérlegek 
összeállítása 

A mérlegekre vonatkozó jogszabályi és 
kötelezően elkészített belső szabályok 
megbeszélése, iránymutatás a mérlegek 
elkészítésére vonatkozóan 

Pénzügyi 
irodavezető, 
ügyintéző 

A mérlegek 
elkészítése 

A mérlegek készítése 
során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése, szükség 
esetén konzultáció 

Pénzügyi 
irodavezető 

A mérlegek 
készítése 
során 
legalább 2 
alkalommal 

A kész mérlegek áttekintése, szóbeli 
tájékoztatáskérés 

Jegyző Az ÁHT-s 
mérlegek 
elkészítése 
után 
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2. Melléklet: Folyamatábrák 
1. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 

 

TERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FOLYAMATÁBRÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GAZDASÁGI PROGRAM 

ELKÉSZÍTÉS 

FELÜLVIZSGÁLAT 

ÖSSZEÁLLÍTÁS 

2. KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ 

VÉLEMÉNYEZTETÉS 

TÁRGYALÁS 

BENYÚJTÁS 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS 

FELKÉSZÜLÉS 

MUNKAMEGOSZ

TÁS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Címrend szerinti tervezés 

EGYEZTETÉS 

RÉSZLETES 

TERVEZÉS 

TERV EGYENSÚLY 

MEGTEREMTÉSE 

Rendelet tervezet, előterjesztés, ÁHT-s mérlegek 

RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, JÓVÁHAGYÁSA 

DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ŐRZÉSE  
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2. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 

 

VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FOLYAMATÁBRÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÁS 

ELKÉSZÍTÉS 

1. SZABÁLYZATOK 

AKTUALIZÁLÁS 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

ELŐIRÁNYZAT 

FELHASZNÁLÁS 

NYOMONKÖVETÉSE 
JUTALOM KIFIZETÉS 

ELLENŐRZÉSE 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

3. DOLOGI KIADÁSOK 

BESZERZÉSI 

TEVÉKENYSÉG 

ELLENŐRZÉSE 
MEGRENDELÉSEK 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

FELELŐSSÉGI KATEGÓRIÁK 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

5. SAJÁT BEVÉTELEK 

MUNKAMEGOSZTÁSI 

FELELŐSÉG 
BESZEDÉS 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI 

ÜTEMTERV BETARTÁSA, 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

6. TÁMOGATÁSOK, HOZZÁJÁRULÁSOK 

IGÉNYLÉS PÁLYÁZATOK 
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7. FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS 

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS ANALITIKUS KÖNYVELÉS 

KAPCSOLAT, FELADÁSOK 

8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLATKEZELÉS 

BIZONYLATI REND 

BIZONYLATKEZELÉS 

9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

PÉNZFORGALOM BONYOLÍTÁS 

10. BANKSZÁMLA FORGALOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

SZÁMLAFORGALOM BONYOLÍTÁS UTALÁSOK 

11. LELTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG 

ISMERETSZERZÉS ÉRTÉKELÉS ÜTEMTERV LELTÁROZÁS 

12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE 

UTALVÁNYOZÁS 

TELJESÍTÉS SZAKMAI IGAZOLÁSA ÉRVÉNYESÍTÉS 

UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE 

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS 
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13. VAGYONGAZDÁLKODÁS 

NYILVÁNTARTÁS HASZNOSÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉS 

14. FÉLÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÁS 

FELKÉSZÜLÉS 

MUNKAMEGOSZTÁS 

CÍMREND SZERINTI BESZÁMOLÁS 

EGYEZTETÉS 

 BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE 

MEGTÁRGYALÁS, JÓVÁHAGYÁS 

DOKUMENTÁCIÓ 
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3. SZÁMÚ FOLYAMATÁBRA 

 

ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEMELT ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK 

1. SZABÁLYZATOK ELLENŐRZÉSE 

HATÁLYOSSÁG BETARTHATÓSÁG ÉS SZABÁLYOSSÁG 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 

NYILVÁNTARTÁSOK 

BÉRSZÁMFEJTÉS 

MEGBÍZÁSI DÍJAK 

JUTALOM 

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 

3. DOLOGI KIADÁSOK 

BESZERZÉS 

Előirányzat-

felhasználás 

nyomonkövetése KIADÁS, KÖLTSÉGHELYEK 

AZONOSÍTÁSA 

4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

SZÜKSÉGESSÉG ELLENŐRZÉSE 
GAZDASÁGOS MEGVALÓSÍTÁS 

ELLENŐRZÉSE 

HATÁSTANULMÁNYOK  



Pályázó: Körmend Város Önkormányzata 
Pályázat címe: Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának 

érdekében 
Projektazonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0236 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

58 

 


