
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

85/2018. (V.31.) számú 

határozata 

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

A Közgyűlés 

a 2017. évben végzett belső ellenőrzések végrehajtásáról, tapaszta latairól, az önkormányzat fenntartásában 
l évő intézmények, többségi tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálata iról, a Polgármesteri Hivata lban 
lefolytatott e llenőrzésekről szóló Éves összefoglaló e llenőrzési j elentést elfogadja. 

~ren 
polgármester 

* 

Erről értesülnek: 
1. A Közgyű lés tagjai 

k.m.f. 

J: 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezet i egységeinek vezetői 
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1. 

2. 

1. ÖNKORMÁNYZAT 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belslí ellenlírzési terv teljesítése 

1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE 

Ellenlírzött szervezeti egység 
Ellenlírzött Ellenlírzésre vonatkozó stratégia 

idlíszak (tárgya, célja, típusa, módszere) 
Azonosított kockázati tényezlík, kockázatok 

Polgármesteri Hivatal Tárgya: Kontrollrendszer működésének ellenőrzése 
Kontroll környezet : a feladatellátás sajátosságait, a 
tevékenységével osszefüggő feladat-, hatás és jogköröket 

Szociális és Köznevelési Osztály ugyrendben szabályozták. Ellenőrzési nyomvonalat 
elkészítették. A főfolyamatok alábontása még nem elég 
részletes. 

Célja: Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák 

megfelelő részletezettséggel kijelölték a fő-, és Kontrolltevékenység: az ellenőrzési nyomvonal 
2016. év és alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat és megfelelően felülvizsgálata megtörtént, a kontrolltevékenységek 
2017. év és történik az integrált kockázatkezelés. 

aktuális 
gyakoriságát, idejét, felelősét rogzítették. Munkaköri leírás 

időszak 
és az ellenőrzési nyomvonal osszhangJa biztosított A 

kontrolltevékenységek teljes körű meghatározása 

érdekében nem elegendő a feltárt kockázati tényezők 
Típusa: rendszerellenőrzés száma. 

helyszíni el/. : 1főx4 nap 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat Kockázati besorolás: közepes 

Kontrollkörnyezet: a feladatellátás sajátosságait, a 
Polgármesteri Hivatal Tárgya: Kontrollrendszer működésének ellenőrzése tevékenységével összefüggő feladat-, hatás és jogköröket 

ügyrendben szabályozták. Ellenőrzési nyomvonalat 
elkészítették. A főfolyamatok alábontása még nem elég 

Vagyongazdálkodási Osztály részletes. 

Célja: Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák 
Kontrolltevékenység: a belső szabályozásnak megfelelő 

megfelelő részletezettseggel kijelölték a fő-, és 
2016. év és alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat és megfelelően 

szerkezetben elkészítették a kockázatelemzést, a 

2017. év és történik az integrált kockázatkezelés. résztevékenységek teljeskörűségének hiánya miatt a 

aktuális kockázati kritériumok csak részben felelnek meg. Kockázati 

időszak térképet elkészítették. A kockázatok minősítése nem 

támogatja a preventív kontrollok kialakítását. 

Típusa: rendszerellenőrzés 

helyszíni el/.: 1 fő x B nap 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat Kockázati besorolás: közepes 

1. szómú melléklet 

o 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozothoz 

Vizsgálat vezetlí 
(belső ellenőrök) 

Miskolczy Gabriella 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Péterné Tőkés Ibolya 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 
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3. 

4. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Polgármesteri Hivatal 

Építésügyi Osztály 

2018. évre átütemezett ellenéSrzés 

helyszíni el/.: 1 fő x 20 nap 

Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Kabinet 

Gazdasági Osztály 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

2016. év és 
2017. év és 

aktuális 
idts~:?:;k 

1 

\.. 

2017.év 

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

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Kontrollrendszer működésének ellenőrzése 

Célja: Annak megállapítása, hogy a folyamatgazdák 

a fő-, és' megfelelő részletezettséggel kijelolték 
alfolyamatokat, feltárták a kockázatokat 

történik az integrált kockázatkezelés 

és megf„!~ll!en l 

1 

1 l 'f«-,1 '\1-. \ 

JÍJ!!!.s~: rendszerellenőrzés 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat 

Tárgya: Költségvetési rendelet felülvizsgálata . 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontroll környezet: 

Kontrolltevékenység: 

-- \ 

Kockázati besorolás: 

Kontrollkörnyezet: a gazdasági osztály Ligyrendje a 

költségvetési rendelet előkészítésének, összeállításának, 

elfogadásának szabályozása a költségvetés tervezésével 

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

tartalmában és szerkezetében megfelel a jogszabályi munkaköri leírásokban meghatározásra kerültek a feladat-

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

előírásoknak. Az előkészítés, a középtávú tervezés, a és hatáskörök. Az önkormányzati rendelet nincs1----------1 

határidők betartása biztosítják a költségvetés szabályszerű összhangban a gyakorlattal, nem követte le az 

tervezésének folyamatát. A bevételek tervezése államháztartási szabályok változását a mellékletek 
megalapozott, a tervezett kiadási előirányzat biztosítja a k . ' b 
közfeladat ellátását. vonat ozasa an. 

Kont rollt evékenység: gondoskodtak a költségvetési 

rendelet-tervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel! Koordináló: 

történő ütemszerű egyeztetéséről, írásos rögzítéséről. A Lengyelné Petris Erika 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. költségvetés előterjesztésére, jóváhagyására a 

jogszabályban rendelkezésre álló határidőn belül került sor. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: alacsony 
esetben tételes vizsgálat. 
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Ellenc5rzött szervezeti egység 

Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Kabinet 

Gazdasági Osztály 

Ellátási Osztály 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Adóosztálv 

helyszínt el/.: 1 fő x 9 nap 

Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Kabinet 

helyszíni el/.: 1főx10 nap 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belsc5 ellenc5rzési t erv t eljesítése 

1. számú melléklet 

a 85/2018. (V. 31.) sz. határozathoz 

Ellenéírzött 
ldéíszak 

Ellenéírzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Költségvetési beszámoló, 
felülvizsgálata. 

Azonosított kockázati tényezéík, kockázatok 

zárszámadáslKontrollkörnyezet: az éves költségvetési beszámoló és 
zárszámadás elkészítésének szabályozási kerete néhány 
kiegészítéssel és pontosítással biztosítják a zárszámadás 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a zárszámadási rendelet-lszabályszerü és határidőben torténő elkészítését. 
tervezet szerkezetében megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

A költségvetés bevételeinek felhasználása, a kiadás 11 ék é „ . b lő'rt k„ 1 • , Kontro tev enys g: a torveny en e 1 ote ezo 
előirányzatainak teljes1tése a közpénzekkel való gazdálkodás 
jogszabályi követelményeinek megfelel-e. A zárszámadásban mérlegekrői és kimutatásokról tájékoztatták a Közgyűlést. A 

2016. év l szereplő adatok, információk megbízhatóak, a beszámoló zárszámadást a jogszabály által előírt határidőn belül 

valódiságát alátámasztják. terjesztették a Közgyűlés elé. A vagyonkimutatást 

forgalomképesség szerint nem bontották meg, így nem 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. egyeztethető az ingatlanvagyon kataszterrel. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt! Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Kontrollkörnyezet: szabályzattal rendelkeztek. 
Tá~gy~:. . Közé~dek_ű adatok, közzétételi kötelezettségi Meghatá~ozásra .kerü~tek a ~els~ adatvéd~l'.11'. fe lelősök, de 
tel1es1tesenek v1zsgalata. a szemelyi valtozast koveto aktuahzalas elmaradt. 

Munkaköri leírás tarta lmazta a jogszabály által előírt 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

Koordináló : 

Lengyelné Petris Erika 

feladatokat. A közzétételi kötelezettség teljesítését végzői Péterné Tőkés Ibolya 
tartalomfelelősok részletes feladatait, felelőseit nem 

Ő Ő · ól h bál ált 1 lő ' tJ egyértelműen határozták meg. Ellenőrzési nyomvonal nem Célla: Meggy z dni arr , ogy a 1ogsza y a e ir 
„ • ta rtalmazta ezt a feladatot. kötelezettségnek eleget tettek-e, szabályozták-e a kozérdeku 

2016. év és !adatokkal kapcsolatos eljárásrendet, meghatározták-e a1 
2017. év és felelősoket. i 

aktuális 

időszak 
Kontrolltevékenység: a közérdekű adatok elektronikus 

közzétételi kötelezettségnek a jogszabályi előírások szerint 

eleget tettek. A bejelentési kötelezettséget teljesítették. 
Koordináló: 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. Szervezeti egységenkénti feladat- és felelősségi Lengyelné Petris Erika 

meghatározása nem dokumentált. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltJKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 
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Ellen6rzött szervezeti egység 

Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Kabinet 

Ellátási Osztály 

helyszíni el/.: 1főx10 nap 

külső szakember: 1főx10 nap 

Ellenőrzött 

Időszak 

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

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Informatikai ellenőrzés 

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: az informatikai tevékenységgel 

kapcsolatos feladatok, felelősségi körök meghatározásra 

kerultek. Az informatikai biztonsági szabályza t tartalmában 

biztosítja a szabályszerű feladatellátást. Az ellenőrzési 

nyomvonal az informatikai rendszer működtetésére 

vonatkozó feladatokat nem tartalmazott. Kijelölték a 

az informatikai rendszer biztosítja a megbízható nem rogz1tették. A belső adatvedelm1 felelosoket k11elol ték. 

Célja: Annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalbanlszakmai ~lkalmazásgazdákat, ~e a ~unkaHkö.ri leír.~su.kb.an 

2016. év és !feladatellátást, adatkezelést. Az informatikai feladatok ellátása során felmerul6 

2017.évés 

aktuális 
időszak 

kockázatokat nem azonosították. 

Kontrolltevékenység: a használt alka lmazásokról és azok 

felhasználóiról nyilvántartást nem minden szervezeti 

1. számú melléklet 

a 85/2018. (V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 

(belső ellenőrök) 

Orosi Gabriella 

i--~~~~~~~~~ 

Koordináló: 

egység szakmai alka lmazás gazdája vezet. A külső l Lengyelné Petris Erika 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 
szolgáltató a szoftver és hardver eszközökről nyilvántartást 

vezet, mely biztosítja az eszközök és programok pontos 

fellelhetőségét. A kialakított hozzáférések felügyelete nem 

minden végrehajtási szinten valósul meg. 

Módszere: helyszíni vizsgá lat, nyilvántartások, jogosultságok! Kockázati besorolás: közepes 

ellenőrzése. 

1/2. IRÁNYÍTOTI SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELENRÖZÉSEK 

Ellen6rzött szervezeti egység 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

helyszíni el/. : 1főx10 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 
Azonosított kockázat 

Tárgya: Feladatellátás szakmai felülvizsgá lata, szolgáltatások! Kontrollkörnyezet: az előző évben feltárt hiányosságok 

biztosításának, szabályszerűségének utóellenőrzése. jelentős részét megszüntették. Továbbra sem rendelkeznek 

aktualizált, irányító szerv által jóváhagyott szervezeti és 

működési szabályzattal. Számviteli politika, számlarend 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

Célja: Meggyőződni arról, hogy az előző évi ellenőrzésrelnincs összhangban a hatályos államszámviteli előírásokkal, 
2016. év és 1hozott intézkedéseket maradéktalanul végrehajtották, az intézményi sajátosságokkal. Érvényesítés és pénzügyi t--------.1 

ellenjegyzés felhatalmazása nem szabályszerű. 2017. év és 1 ellenőrzési javaslatok hasznosultak. 

aktuális 

időszak 

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes 

Kontrolltevékenység: közzétételi lista nem teljes körű. 

Szakmai programot az irányító szerv nem hagyta jóvá. A 

szakmai alaptevékenység keretében 

szolgáltatásokat nem önköltségi áron 

nyújtott 

értékesítik. 

Munkamegosztási megállapodás szabá lyai nem biztosítják 

az egyértelmű feladatmeghatározást, felelősségi köröket. 

Kockázati besorolás: magas 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 
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Sor ' szám 
Ellenőrzött szervezeti egység 

' 

Ellenőrzött 1 
Időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 1 
Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

' 

1. számú melléklet 

a 85/2018.{V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 



Sor 

szám 

9. 

10. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

helyszíni el/.: 1 ftJ x 26 nap 

Jósa András Múzeum 

helyszíni el/.: 1ftJx11 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv t eljesít ése 

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

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Szabályzataikat aktualizálták. 
Tárgya: Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások E llenőrzési nyomvonalla l rendelkeznek, de a projektekkel 
biztosításának, szabályszerűségének ellenőrzése. Pályázatok kapcsolatos tevékenységet, folyamatot nem tartalmazza. 

elszámolásának felülvizsgá lata. Integritást sértő események eljárásrendjét nem készítették 

Célja: Meggyőződni arról, hogy az irányító szerv elvárásai, 
célkitűzései megvalósu lnak-e az intézményi feladatellátás 

során. 

Típusa: szakmai, szabá lyszerűségi, pénzugyi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes. 

el. A közérdekű adatok közzétételét nem szabályozták. 

Kontrolltevékenység: Projektekkel kapcsolatos kockázatok 

azonosítása, kontrolltevékenységek kialakítása nem történt 
meg. A közérdekű adatok honlapon történő megjelenítése 

nem szabályszerű. Kulcskontrollok megfelelően működnek. 

Kockázati besorolás: közepes 

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

Állami Számvevőszéki ellenőrzés által feltárt hiányosságok aktualizált, melyet az irányító szerv jóváhagyott. A belső és 
megszüntetésének vizsgá lata 

külső kapcsolattartás módjának részletszabályait az 

Ügyrendi szabályzatban kialakították. Az elektronikus 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Róka Zolt ánné 
Doka Diana 

Szabó Tamás 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Róka Zoltánné 

közzétételi kötelezettség szabályozása és gyakorlata 
Célja: Annak megállapítása, hogy készítettek intézkedési 
tervet, a külső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat hiányos, a külső szervi ellenőrzés során feltárt hiányosságok,__ _______ __, 

felszámolták, az intézkedési tervben vállalt feladatokat nem kerültek teljes körűen megszüntetésre. 
2016· év és !maradéktalanul, határidőben végrehajtották. Kontrolltevékenység: a jogszabály 
2017. év és 

által előírt 

aktuális 

időszak 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

nyilvántartások vezetéséről gondoskodtak. A gyarapodási 

napló évet lezáró záradéka megfelel a vonatkozó 

jogszabálynak. A Történeti dokumentum leltárkönyvének 

kitöltése szabályszerű . A haszonkölcsön szerződésbe az 

állományvédelmi követelmények beépítésre kerültek. A 

külföld re történő kölcsonzéshez a szükséges miniszteri 

engedélyt megkérték. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes. 

Koordináló: 
' Lengyelné Petris Erika 
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11. 

12. 

13. 

14. 

lS. 

Ellenőrzött szervezeti egység 
Ellenőrzött 

időszak 

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

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

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

1. számú melléklet 
o 85/2018.(V. 31 .) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri 

Hivatal 

Szociális és Köznevelési Osztály 

Nyírségi fzkirályok Egyesülete 

Észak-Kelet Magyarországi Cukrász 

Ipartestület 

Nyíregyházi Thália Alapítvány 

helyszíni el/.: 2 fő x 8 nap 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri 
Hivatal 

Kulturális Osztály 

4 for Donce Tánc 

Sport és Kulturális Egyesület 

'Gyermekeinkért 16' Alapítvány 

helyszíni el/.: 1főx8 nap 

2016. év és 
aktuális 
időszak 

Tárgya: Önkormányzat által támogatott szervezetek, 
rendezvények ellenőrzése. 

Kontrollkörnyezet : önkormányzati rendelet, szervezeti 
egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a 
támogatások odaítélésének, felhasználásának, 
elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési 

nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel 
. , kapcsolatos folyamatot A felhasználási és elszámolási! Halcsákné Kéri Enikő 

Célla: Megvizsgálni és értékelni a kialakitottlhatáridők nincsenek összhangban a számviteli szabályokkal. Gélákné Fischer Krisztina 
kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás 
odaítélésének jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás 
szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a 
beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően került! Kontrolltevékenység: pénzügyi, szakmai beszámolók 

felülvizsgálati kontrollja részben működött. A támogatási sor. 

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt 
esetben tételes. 

Tárgya: Önkormányzat által támogatott szervezetek, 
rendezvények ellenőrzése. 

szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. A1----------1 
támogatási összegek kiutalása során a pénzügyi kontroll 

megvalósult. 

Kockázati besorolás: közepes 

Kontrollkörnyezet: onkormányzati rendelet, szervezeti 
egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a 
támogatások odaítélésének, felhasználásának, 
elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési 

nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel 
kapcsolatos folyamatot. A felhasználási és elszámolási 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Célja: Megvizsgálni és értékelni a kialakított1határidők nincsenek összhangban a számviteli szabályokkal. Tóth Éva Ilona 

kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás 
odaítélésének iogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás 
szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a 

2016
· ~~és !beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően kerültlKontrolltevékenység· pénzügyi szakmai beszámolók aktuahs · • 

időszak sor. felülvizsgálati kontrollja részben működött. A támogatási 

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt 

szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. Ar----------t 
támogatási összegek kiuta lása során a pénzügyi kontroll 
megvalósult. 

Kockázati besorolás: közepes Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 



Sor 
Ellen6rzött szervezeti egység 

Ellenőrzött 

szám Időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 
t!~t!lUt!fl l t!lt! lt!>. 

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezet6 
(belső ellenőrök) 



Sor 

szám 

16. 
17. 

18. 

Ellenc5rzött szervezeti egység 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri 
Hivatal 

Kulturális Osztály 

Nyírségi fzkirályok Egyesület 

Nyírség Turizmusáért Egyesület 

helyszíni el/.: 1főx8 nop 

Nemzetiségi Önkormányzatok 

Gazdasági Osztály 

A Szlovák Nemzetiségi Onkormányzot 

felodotfinonszírozásánok, 

önkormányzati támogatás 

teljesülésének vizsgáloto 

helyszíni el/.: 1 fő x 8 nap 

EllenlSrzött 
idlSszak 

2016. év és 
aktuál is 

időszak 

2016. év és 
aktuális 
időszak 

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

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

Tárgya: Önkormányzat álta l támogatott szervezetek, 
rendezvények ellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényezlSk, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: önkormányzati rendelet, szervezet i 

egység ügyrendje, munkaköri leírások biztosították a 

támogatások odaítélésének, felhasználásának, 

Célja : Megvizsgá lni és értékelni a kialakított elszámolásának utólagos ellenőrzését. Az el lenőrzési 

kontrollrendszert annak érdekében, hogy a támogatás nyomvonal nem tartalmazta a pályáztatási tevékenységgel 

odaítélésének jogszabályi feltételei fenn álltak-e, a kiutalás kapcsolatos folyamatot. A felhasználási és elszámolási 
szerződés szerint megtörtént-e, a felhasználásra és a 
beszámolásra a támogatási szerződésnek megfelelően került határidők nincsenek összhangban a számviteli szabályokkal. 
sor. Kontrolltevékenység: pénzügyi, szakmai beszámolók 

1. számú mellék/el 

o 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozotho1 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Péterné Tőkés Ibolya 

felülvizsgálati kontrollja részben működött. A támogatási1-----------1 

szerződések pénzügyi és jogi ellenjegyzése megtörtént. A 

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. támogatási összegek kiutalása során a pénzügyi kontroll 

megvalósult. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes. 

Tárgya: Feladatfinanszírozás, önkormányzati támogatás 
teljesülésének vizsgálata. 

Célja: Annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből 

folyósított támogatás a nemzetiségi törvény céljainak 
megfelelően került-e felhasználásra, továbbá az 

Kontroll környezet: Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata a jogszabály által előírt határidőn belül 

megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazta a 

nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat, 
kontrollokat. Munkaköri leírásokban elkülönülten 

meghatározták a feladat- és hatásköröket. 

önkormányzati támogatás a szerződésben foglaltaknak Kontrolltevékenység: kulcskontrollok megfelelően 

megfelelően, elkülönítetten került-e könyvelésre, működtek (teljesítésigazolás, érvényesítés, pénzügyi 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Péterné Tőkés Ibolya 

felhasználásra. Az együttműkodési megállapodás tartalmazza ellenjegyzés). Az azonosított kockázatokhoz folyamatba1---------I 
e a jogszabály által előírt kötelező elemeket. épített kontrollpontokat kialakították. Az elkülonített 

számviteli nyilvántartásokról gondoskodtak. 

Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt 

esetben tételes. 

Kockázati besorolás: alacsony 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 



Sor 

szám 

Sor 
szám 

19. 

20. 

Ellenc5rzött szervezeti egység 

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

Ellenc5rzött 1 Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia 
időszak (tárgya, célja, típusa, módszere) 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

1. számú melléklet 

a 85/2018.{V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENÖRZ~SE 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Nyíregyházi Ipari Park KFT 

helyszíni el/. : 1főx15 nap 

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit 

Kft 

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

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

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: A jogszabály által előírt szabályzatokkal 
Tárgya: "Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz"lrendelkeznek, kisebb kiegészítés, aktualizálás több 
kapcsolódó település-központú kísérleti alprogram ~Digitális szabályzatnál indokolt. Munkaköri leírásokban 
Nyíregyháza) keretein belül vállalt feladatok ellenőrzese . meghatározták a feladat-, és hatáskoröket. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a "Digitális Nemzet Kontrolltevékenység: a teljesítésről szóló számlák a 

Fejlesztési Program" keretén belül az alprogramhoz szerződéssel megegyező összegben kerültek kiállításra, 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

kapcsolódó elszámolások, számviteli nyilvántartások melyet a Fejlesztési Ügynökség a szerződés szerinti1-----------t 
biztosítják-e a projekttel kapcsolatos szerződésekben, teljesítésigazolásra jogosult személy által elfogadott és 

2016~2017. !jogszabályban előírtak végrehajtását, betartását. szerződés szerinti fizetési határidőben pénzügyileg 
ev teljesített. A konzorcionális partnerek részesedése a 

vállalkozói díjból, a szerződésben foglaltak szerint került 

kifizetésre. A kiosztásra kerülő eszközök tételes kimutatás 

Típusa: sza bályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés . 
szerint, dokumentált módon kerültek leszállításra, átadásra.1 Koordináló: 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokollj Kockázati besorolás: alacsony 
esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Kormányzati szektorba sorolt szervezete ki Kontrollkörnyezet: rendelkeznek a jogszabály által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata . szabályzatokkal (a feladat- és hatáskörök nem minden 

szabályzatban kerültek egyértelműen meghatározásra). 
Ellenőrzési nyomvonalat elkészítették, még nem 

azonosítottak minden folyamatot, kockázati tényezőt, ez 
nehezíti a kockázatelemzést. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamint Kontrolltevékenység: kijelölték a belső kontroll 

Lengyelné Petris Erika 

Róka Zoltánné 

2016. év és !kialakították-e az előírt kontrollrendszert. koordinátort. A kialakított információs és kommunikációs 
2017. év és rendszer biztosítja az átláthatóságot, a teljes körű, gyors1----------1 

aktuális információ áramlást a külső-belső szereplőkkel. Folyamatos 

időszak 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat. 

vezetői ellenőrzésekkel biztosítják a nyomonkövetési 
(monitoring) rendszer megfelelő működését. A kormányzati 

szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő 

adatszolgáltatási kötelezettségét a Társaság teljesítette. 

Kockázati besorolás: közepes 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 



Sor 1 
szám 

Ellenélrzött szervezeti egység 1 
Ellenőrzött 1 
időszak 

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

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 1 
Azonosított kockázati tényezélk, kockázatok 

1 

1. szómv melléklet 

a 85/2018.{V. 31.) sz. hatórozathaz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

1 



Sor 
szám 

21. 

22. 

Ellen6rzött szervezeti egység 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 
Kft 

helyszíni el/.: 1 fő x 6 nap 

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit 
Kft 

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

2016. év és 

2017. év és 

aktuális 
időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, tlpusa, módszere) 
Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok 

Tárgya: Kormányzati szektorba sorolt szervezetek' Kontroll környezet: az ügyvezető megteremtette a pozitív 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata. kontrollkörnyezetet, következetes, írásos szabályozásokkal, 

a feladatok, hatáskörök és jogkörok pontos 

meghatározásával, elkülönítésével, integritás szemlélet 

kialakításával, minden tevékenységet tartalmazó 

Célla: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírtlellenőrzési nyomvonallal. 
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamint Kontrolltevékenység: kijelölték a belső 

kialakították-e az előírt kontrollrendszert. koordinátort, a folyamatgazdákat. Az 

kontroll 

ellenőrzési 

kockázati 
Integrált 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat. 

nyomvonal folyamatainál meghatározott 
tényezőkhöz azonosították a kockázatokat. 

kockázatkezelési rendszert működtetik, a kockázatok 
elemzéséhez meghatározták a kritérium mátrix-ot, 

kialakították a kockázatok kezelésének nyomonkövetési 
rendszerét. A gazdasági események kiemelkedően jól 

dokumentáltak, így a kontrolltevékenységek 
megalapozottak Közzétételi kötelezettségüknek, 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő 

adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek. 

Kockázati besorolás: alacsony 

Tá 
. K á . Kontrollkörnyezet : a pozitív kontrollkornyezetet 
~ orm nyzat1 szektorba sorolt szervezetek' 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek felülvizsgálata. ~egt~remtették üogs~abál.y által előírt szabályzatokkal, a 

integritás szemlélet k1alak1tásával, minden tevékenységet 

lefedő ellenőrzési nyomvonal elkészítésével, integrált 

kockázatkezelési rendszer szabályainak kialakításával). 

Munkaköri leírásokban a feladat- és hatáskörök 

elkülönultek 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a jogszabály által előírt Kontrolltevékenység: a kockázatok mérséklésének fő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek, valamint stratégiáját képezték a kontrolltevékenységek. A helyesen 

2016. év ~s !kialakították-e az előírt kontrollrendszert. kiépített kontrollpontok biztosították a szabályos és 
2017. éves hatékony működést. Kockázat kezelési mátrixban 

aktuális értékelték a kockázatok bekövetkezését, szervezetre 

időszak 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat. 

gyakorolt hatását. Gondoskodtak a szükséges intézkedések 

megtételéről a kockázatok bekövetkezésének elkerülése 
érdekében. Belső ellenőrzés a kulcs folyamatokat vizsgálta, 

a kockázati hatás csökkentése érdekében. Vezetői 

ellenőrzések is biztosítják a nyomon követési rendszer 

megfelelőségét. 

Kockázati besorolás: alacsony 

1. sz6mú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. hot6rozothoz 

Vizsgálat vezet6 
(belső ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Róka Zoltánné 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

1 



Sor 
Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenórzött 

szám időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenórzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 
Azonosított kockázati tényezók, kockázatok 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezetó 
(belső ellenőrök) 



Sor 
szám 

23. 

Sor 
szám 

24. 

Ellenc'.Srzött szervezeti egység 

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit 

Kft 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

1/5. SORON KÍVÜLI ELLENŐRZ~SEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Jósa András Múzeum 

helyszíni el/. : 3 fő x 1 nap 

Ellenc'.Srzött 
id6szak 

2016. év és 

2017. év és 

aktuális 
időszak 

Ellenőrzött 

Időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. évi belső ellenc'.Srzési terv teljesítése 

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

Azonositott kockázati tényezők, kockázatok 

Kontroll környezet: a pozitív kontrollkörnyezetet 
Tárgya: Kormányzati szektorba sorolt szervezetek' 
adatszolgáltatási koteiezettségeinek felülvizsgálata . megteremtették üogszabály által előírt szabályzatokkal, a 

integritás szemlélet kialakításával, minden tevékenységet 

lefedő ellenőrzési nyomvonal elkészítésével, integrált 

kockázatkezelési rendszer szabályainak kialakításával). 

Munkaköri leírásokban a feladat- és hatáskörok 

Célja: Meggy6~6dni arról, hogy a jogszabály által el~írtlelkúlonultek. Szabályzatokban a jogszabályi változások nem 

adatszolgáltatási kotelezettségnek eleget tettek, valamint teljes körűen kerültek átvezetésre. 

kialakították-e az előírt kontrollrendszert. Kontrolltevékenység: kijelölték a belső kontroll 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat. 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: 1 fő közalkalmazott illetményrendezési 

soron kívüli felülvizsgálata. 

koordinátort, a folyamatgazdákat. Az ellenőrzési 

nyomvonal foiyamatainál meghatározott kockázati 

tényezőkhöz azonosították a kockázatokat. Integrált 
kockázatkezelési rendszert működtetik, a kockázatok 

elemzéséhez meghatározták a kritérium mátrix-ot, 
kialakították a kockázatok kezelésének nyomonkovetési 

rendszerét. A gazdasági eseményeknél a kulcskontrollok 

megfelelően működnek. Közzétételi kötelezettségüknek, 

kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek. 

Kockázati besorolás: alacsony 

Azonosltott kockázati tényezők, kockázatok 

u éneki Kontroll környezet: szervezeti és műkodési szabályzat 
gy pontos előírást tartalmaz a változás bejelentési 

kötelezettség teljesítéséről, annak módjáról, határidejéről. 

Kontrolltevékenység: figyelembe vehető jogviszonyok 

1. számú melléklet 
o 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezet6 
(bels6 ellenőrök) 

Róka Zoltánné 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Vizsgálat vezetc5 

(belső ellenőrök) 

Miskolczy Gabriella 

Dr. Berényi Judit 
Kiss-Papp ~va 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a közalkalmazott fizetésiltekintetében nem megfelelően jártak el, az alkalmazott 
osztályba sorolása a jogszabálynak megfelel-e, jogos-e az besorolás nem. jogszerű, mert magasabb fizetési osztálybar---------_. 

elmaradt illetmény-különbözet és kamatai. sorolták a kozaikalmazottat. A felülvizsgálat nem jól 
működött. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 
Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat. Kockázati besorolás: közepes 

1 



Sor 
szám 

Sor 

szám 

1. 

2. 

Ellenc5rzött szervezeti egység 
Ellenc5rzött 

idc5szak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzés i terv teljesítése 

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 
Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok 

1. számú me/léklt 
a 85/2018.{V. 31.) sz. határazathc 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

II. IRÁNYÍTOTI INT~ZM~NYEK - llNT~ZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenc5rzött szervezeti egység 

Jósa András Múzeum 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

Jósa András Múzeum 

helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

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

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata . 

Azonosított kockázati tényezc5k, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek, 
a folyamatokat nem teljes körűen bontottá k alá, a 

feladatellátáshoz kapcsolódó kontroll tevékenységek 

hiányosak. Folyamatgazdákat kijelöltek. A nyomvonal, a 
szabályzatok és a munkaköri leírások közötti összhang nem 

va lósult meg. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kontrolltevékenységek 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök} 

Halcsákné Kéri Enikő 

2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján fele lőseiként olyan személyeket is megjelöltek, akik az 

év alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat adott folyamat elvégzéséért fele lősek. A nyomvonal a1-----------1 
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nem 

tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának 
kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat . 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Kontrollkörnyezet : Kockázatkezelési szabályzattal 

rendelkeztek, az ellenőrzési nyomvonalban kialakított 
folyamatok mentén feltárt valamennyi kockázati 
tényezőhoz azonosították a kockázatokat. A kockázatok 

minősítéséhez kritériumrendszert kialakítottak, de az 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

értékelési kategóriákat nem határozták meg al Halcsákné Kéri Enikc5 
szabályzatban. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 

2016_2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felulvizsgálták, de a külső és belső ellenőrzések során 

év alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési feltárt kockázati tényezőket és kockázatokat nemi-----------1 

rendszerét. szerepeltették teljes körűen, ezáltal nem követhető 
' nyomon az azokhoz kapcsolódó intézkedések hasznosulása. 

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedésekről 

nyilvántartást vezettek. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgá lat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 



Sor 

szám 

3. 

4 . 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

helyszíni el/.: 1főx10 nap 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

helyszíni el/.: 1 fő x 10 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata . 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek, 

de a szakmai és működési folyamatokat nem bontották 
kellő részletezettséggel alfolyamatokra. Folyamatgazdákat 

kijelöltek. A belső szabályzatok, a munkaköri leírások és a 

nyomvonal közötti összhang nem állt fenn. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Nem alakították ki az egyes fő- és 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Halcsákné Kéri Enikő 

2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján részfolyamatokhoz kapcsolódóan a 
év alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat kontrolltevékenységeket, nem jelölték ki az ellenőrzési._,_ _______ --t 

2016-2017. 
év 

bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. pontokat. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Nem azonosítható 

kontrolltevékenységek 

felelőse. 

a tevékenységekhez tartozó 

határideje, módja, fajtáia és 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltjKockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési rendszert 
működtettek, a kockázatelemzésében meghatározott 

kockázati tényezők nem jelentek meg az ellenőrzési 

nyomvonalban. A kockázatok minősítésének 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

feltételrendszerét nem alakították ki. 1 Halcsákné Kéri Enikő 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Kockázatelemzésüket évente 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok kezelésére, 
alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési mérséklésére és megszuntetésére alkalmazott intézkedések._,_ ________ ..... 
rendszerét. nem hozták meg a várt eredményeket. A kockázatokról és 

azok intézkedéseiről nyilvántartást készítettek. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltj Kockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 



Sor 

szám 

s. 

6. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Váci Mihály Kulturális Központ 

helyszíni el/. : 1főx10 nap 

Váci Mihály Kulturális Központ 

helyszíni el/.: 1 fő x 10 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: E llenőrzési nyomvonal felulvizsgálata. 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet : Ellenőrzési nyomvonallal rendelkeztek, 
az aifolyamatokat nem teljes körűen bontották alá. A 

feladatellátáshoz kapcsolódó kontrolltevékenységek 

hiányosak. A munkaköri leírások, belső szabályzatok és az 
ellenőrzési nyomvonal összhangja nem állt fenn. 

Folyamatgazdák kije lölésérő l gondoskodtak. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Meghatározták a 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Orosi Gabriella 

2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján kontrolltevékenységek módját, faj táját, idejét, de a 

év alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nemi---------~ 

2016-2017. 

év 

bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. tartalmazta a koltségvetési szerv minden folyamatának 
kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Kontroll környezet : Kockázatkezelési rendszert 
működtettek, de a kockázatok értékeléséhez szükséges 

kritériumrendszert nem alakítottak ki. A 

kockázatelemzésben szerepeltetett és az ellenőrzési 

nyomvonalban azonosított kockázati tényezők közötti 

összhang nem állt fenn. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Orosi Gabriella 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert alKontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok mérséklésére 

alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatke1elési hozott intézkedések hatását nem. A kockázatokról és azok1----------1 

rendszerét. intézkedéseiről nyilvántartást készítettek. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolti Kockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

r 



Sor 
szám 

7. 

8. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Váci Mihály Kulturális Központ 

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

helyszíni el/.: 1főx14 nap 

Ellenőrzött 

Időszak 

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

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

Tárgya: Leltározás, selejtezés utóellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: A Selejtezési szabályzatban nem 
határozták meg a selejtezés ellenőrzésével összefügg{) 
feladatokat. A Leltározási szabályzatban nem rendelkeztek 
az önkormányzattól ingyenes, külön 
használatba átvett eszközök 
eljárásrendjéről . 

jogcím nélkül 
leltározásának 

1. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Péterné Tőkés Ibolya 

Célja: Meggyőződni arról, 
2016-2017· !végrehajtása megtörtént, 

év 

hogy az intézkedési tervi Kontrolltevékenység: A leltározás dokumentálása a 
az ellenőrzési javaslatok szabá lyzatban rögzítettek szerint történt, de nem a 

2016-2017. 
év 

hasznosultak. leltározási ütemterv határidőinek figyelembe vételével. A1----------1 

leltárfelelősök, leltározók, és a leltárellenőr a felülvizsgálati, 
egyeztető kontrolltevékenységet ellátták. 

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltj Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgá lat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata . 

Kontrollkörnyezet: Nyomvonallal rendelkeztek, az 
alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a szakmai 
feladatellátáshoz kapcsolódó kontrolltevékenységek 
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

ellenőrzési nyomvonal összhangja nem állt fenn. 1 Péterné Tőkés Ibolya 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Meghatározták a 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján kontrolltevékenységek módját, fajtáját, idejét, de a 
alak1tották k1. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nem1-----------1 
bekerult-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának 

kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltjKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 



Sor 
szám 

9. 

10. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

helyszíni el/.: 1főx14 nap 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

helyszíni el/. : 1 fő x 9 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó strat égia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése . 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontroll környezet: Kockázatkezelési szabá lyzattal 

rendelkeztek, de a kockázatok kezelésének elveit nem 
megfelelően rögzítették. A kockázatelemzésben azonosított 

kockázati tényezők nincsenek összhangban az ellenőrzési 

nyomvonalban azonosítottakkal. Folyamatgazdákat nem 

jelölték ki. 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök} 

Péterné Tőkés Ibolya 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 

2016-2017. 'jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták. Nem határozták meg egyértelműen a 
év alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési kontrollrendszerben résztvevők feladat-, és hatáskörét.1-----------1 

rendszerét. Nem rendelkeztek a kockázatok kezelésének 

nyomonkövetésének módjáról, gyakoriságáról. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltj Kockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgá lat. 

Tárgya: Leltározás, 
felülvizsgálata. 

selejtezés 
Kontrollkörnyezet : A leltározási szabályzatban nem 

lebonyolításánaklhatározták meg a leltárkörzeteket, nem rögzítették az 

önkormányzattól ingyenes, külon jogcím nélkül használatba 

átvett eszközök leltározásának eljárásrendjét. 

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

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Halcsákné Kéri Enikő 

1 

belső szabályzatnak megfelelően került leltározásra, továbbá szabályzatban rögzítettek szerint történt. A leltárfele lősök, 
2016-2017 o H Hd • ó 0 1 lt 0 ók 0 1 1 0 ő ' 0 . meggyozo ni arr 1, hogy biztos1tott-e a beszámoló a e aroz es a e tarellen r a felülvizsgálati es egyeztető1----------.I 

ev valódisága kontrolltevékenységet ellátták 

Típusa: szabá lyszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltj Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 



Sor 
szám 

11. 

12. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Eszterlánc Északi óvoda 

helyszíni el/.: 1 fő x 10 nap 

Eszterlánc Északi óvoda 

helyszíni el/.: 1főx10 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

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

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

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata. 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

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

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kontrolltevékenységek 

1. számú melléklei 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hotározotho; 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Tóth Éva Ilona 

20l6-2017. ljogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felelőseiként olyan személyeket is megjelöltek, akik az 
év alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat adott folyamat elvégzéséért felelősek. A tevékenységek1---------1 

2016-2017. 

év 

bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. teljes körűségének hiánya miatt nem tartalmazta a 

költségvetési szerv minden folyamatának kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázat i besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési rendszert 

működtetett. Belső szabályzatában a kockázatok 
minősítésének és kezelhetőségének elveit nem rögzítették. 
Az azonosított kockázati tényezőket értékelték, de a 
minősítés feltételrendszerét nem készítették el. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Tóth Éva Ilona 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták. Az ismétlődő kockázatok mérséklésére 
alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési howtt intézkedések nem hozták meg a várt eredményt. 1---------- -t 
rendszerét. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

2 



Sor 
szám 

13. 

14. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Eszterlánc Északi Óvoda 

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 
Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Tárgya: Leltározás, 
felülvizsgálata. 

selejtezés 

Kontrollkörnyezet: Leltározási szabályzatban nem 

lebonyolításánaklhatározták meg az üzembe helyezés dokumentálásának, a 
kisértékű tárgyi eszközbeszerzések értékcsökkentésének 
egyösszegű elszámolásának szabályait. 

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Patassy-Tóth Edit 

módosult : 

Tóth Éva Ilona 

2016-2017. 

év 

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

belső szabályzatnak megfelelően került leltározásra, továbbá leltárellenőr a felülvizsgálati és egyeztető 
meggyőződni arról, hogy biztosított-e a beszámoló kontrolltevékenységét ellátták, de a tárgyi eszközök átadás-1------ ----l 
valódisága átvétele során nem működtek megfelelően a 

kontrolltevékenységek. 

Típusa: szabá lyszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata. 

Kontrollkörnyezet : Nyomvonallal rendelkeztek, az 

alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, az 
intézmény működésére vonatkozó kontrolltevékenységek 
hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályza tok és az 

ellenőrzési nyomvonal összhangja nem állt fenn. 

Folyamatgazdákat kijelölték. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Halcsákné Kéri Enikll 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kontroll tevékenységek fajtáját 

2016_2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján jóváhagyó kontroll formájában határozták meg. Egyeztető, 

év alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat felülvizsgálati, kulcskontrollokat nem neveztek meg. Ar--------~ 
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. kontrolltevékenységek felelőseiként olyan személyeket is 

megjelöltek, akik az adott folyamat elvégzéséért felelősek. 
Nem biztosítható a számonkérhetőség. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

2 



Sor 
szám 

15. 

16. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

helyszíni el/„ 1 fő x 5 nap 

Tündérkert Keleti óvoda 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

Ellen6rzött 
id6szak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv telj esítése 

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, t ípusa, módszere) 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés e llenőrzése. 

Azonosított kockázati tényez6k, kockázatok 

Kontroll környezet: Kockázatkezelési szabályzattal 

rendelkeztek, az azonosított kockázati tényezőket 

értékelték, de a m inősítés feltételrendszerét nem 

készítették el. A kockázatelemzésben azonosított kockázati 
tényezők összhangban voltak az ellenőrzési nyomvonalban 

azonosítottakkal. 

1. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Vizsgálat vezet6 
(belső ellenőrök) 

Halcsákné Kéri Enikő 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 

2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták. Nem rendelkeztek a kockázatok kezelésének 

év alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési nyomonkovetésének módjáról, gyakoriságáról. A1-----------t 

2016-2017. 

év 

rendszerét. kockázatokról és az intézkedésekről nyilvántartást vezettek. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata. 

Kontroll környezet: Ellenőrzés i nyomvonalukat 

elkészítették, folyamatgazdák kijelöléséről gondoskodtak. 

Az alfolyama tokat nem teljes körűen bontották alá, a 
kontrolltevékenységek hiányosak. A belső szabályzatok, 

munkaköri leírások és az ellenőrzési nyomvonal közotti 

összhang nem biztosított. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kontrolltevékenységek fajtájaként 

jogszabályi elóirasok és a módszertani útmutatók alapján csak jóváhagyó kontrollt határoztak meg, módj;ínak az 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Tóth ~va Ilona 

alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat "aláírást". A kontrolltevékenységek felelőseiként olyan1-----------1 
bekerult-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. személyeket is megjelöltek, akik az adott folyamat 

elvégzéséért felelősek. A tevékenységek teljes körüségének! 

hiánya miatt nem tartalmazta a költségvetési szerv minden 
folyamatának kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgá lat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

2 



Sor 

szám 

17. 

18. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Tündérkert Keleti Óvoda 

helyszíni el/. : 1 fő x 5 nap 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

helyszíni el/.: 1 /ti x 5 nap 

Ellenőrzött 

Időszak 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényeztsk, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési szabályzatta l 
rendelkeztek, az azonosított kockázati tényezőket 

értékelték, de a minősítés feltételrendszerét nem 

készítették el. A kockázatelemzésében a nyomvonalában 
meghatározott folyamatokhoz kapcsolódó kockázati 

tényezőket azonosították. 

1. számú melléklet 

a 85/2018.{V. 31.} sz. határozathoz 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Tóth tva Ilona 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert al Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 
2016-2017. !jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de az ismétlődő kockázatok mérséklésére 

év alakították ki. trtékelni az intézmény kockázatkezelési hozott intézkedések hatását nem. Nem rendelkeztek a1-----------i 

2016-2017. 

ev 

rendszerét. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

kockázatok kezelésének, nyomonkövetésének módjáról, 
gyakoriságáról. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázatl besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata. 

Kontrollkörnyezet: El lenőrzési nyomvonalat készítettek, az 

alfolyamatokat nem teljes korűen bontották alá, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó kontroll tevékenységek 

hiányosak. Munkaköri leírások, belső szabályzatok és az 

ellenőrzési nyomvonal összhangja nem állt fenn. 
Folyamatgazdákat kijelöltek. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrollt evékenység: A kontrolltevékenységek 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felelőseiként olyan személyeket is megjelöltek, akik az 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

Orosi Gabriella 

alakították ki. Útékelni, hogy minden tevékenység, folyamat adott folyamat elvégzéséért felelősek. A tevékenységek1---------1 

bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. teljes körűségének hiánya miatt nem tartalmazta a 
költségvetési szerv minden folyamatának kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolti Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 

2: 



Sor 
szám 

19. 

20. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

helyszíni el/.: 1 fő x 5 nap 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap 

Ellenőrzött 

Időszak 

2016-2017. 
év 

2016-2017. 

év 

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

1. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési szabályzattal 

rendelkeztek, de a kockázatok kezelésének elveit nem 
megfelelően rögzítették. Az azonosított kockázati 

tényezőket értékelte, de a minősítés feltételrendszerét 

nem készítette el. 

Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Orosi Gabriella 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső ~ontrollrendszert. a felülvizsgá lták. Nem határozták meg egyértelműen a 

jogszabályi előírások és a módszertani utmutatók alap1an kontrollrendszerben résztvevők feladat-, és hatáskorét. A1----------1 
alakították ki. ~rtékelni az intézmény kockázatkezelési kockázatokról és azok intézkedéseiről nyilvántartást 

rendszerét. készítettek. 

Típusa: rendszerellenőrzés 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltl Kockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata . 

Kontrollkörnyezet: Nyomvonallal rendelkeztek, 

folyamatgazdák kijelöléséről gondoskodtak. Az 

alfolyamatokat nem teljes körűen bontották alá, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó kontroll tevékenységek 

hiányosak. A belső szabályzatok, munkaköri leírások és az 

ellenőrzési nyomvonal közötti összhang nem biztosított. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Meghatározták a 

jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján kontrolltevékenységek módját, fajtáját, idejét, de a 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Orosi Gabriella 

alakították ki. ~rtékelni, hogy minden tevékenység, folyamat tevékenységek teljes körűségének hiánya miatt nemf---------~ 
bekerült-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. tartalmazta a költségvetési szerv minden folyamatának 

kontrollját. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltjKockázati besorolás: közepes 
esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

2· 



Sor 

szám 

21. 

22. 

EllenlSrzött szervezeti egység 

Nyíregyházi cantemus Kórus 

helyszíni el/.: 1 fő x 7 nap 

Közintézményeket Működtető 
Központ 

helyszíni el/. : 1főx12 nap 

EllenlSrzött 
idlSszak 

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

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

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényezlSk, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési rendszert nem 

működtettek, kockázatelemzésről szóló belső szabályzattal 
nem rendelkeztek. Az intézmény kockázatelemzését nem 

készítették el. 

1. számú mellék/e 
a 85/2018.(V. 31.) sz. hatórazatha. 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Orosi Gabriella 

Célla: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: Kockázatelemzést nem készítettek, a 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján kockázatok mérséklésére és/vagy megszuntetésére 

2016-2017. !alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési alkalmas kockázatok és intézkedések nyilvántartásáról,f-----------1 
év rendszerét. nyomon kovetéséről belső szabályzatban nem 

rendelkeztek. 

2016-2017. 

év 

Típusa: rendszerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: magas 
esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya: Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata . 

Kontrollkörnyezet: Az ellenőrzési nyomvonalat 

elkészítették, folyamatgazdákat kijelöltek, az intézmény 

műkodésére vonatkozó, kontrolltevékenységgel 
kapcsolatos feladatok hiányosak, az alfolyamatok nem kellő 
részletezettségűek. A belső szabályzatok, a munkaköri 

leírások és a nyomvonal közötti összhang nem valósult 

meg. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Orosi Gabriella 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A tevékenységek teljes körüségének 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján hiánya miatt nem tartalmazta a költségvetési szerv minden 

alakították ki. Értékelni, hogy minden tevékenység, folyamat folyamatának kontrollját. Nem határozták megl---------; 
bekerult-e a nyomvonalba, ahol kontrolltevékenység van. egyértelműen az egyes fő- és alfolyamatokhoz kapcsolódó 

kontrolltevékenységeket, azok módjait, fajtáit és felelőseit. 

Típusa: rendszerellenőrzés . 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 



Sor 

szám 

23. 

24. 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Közintézményeket Működtető 

Központ 

helyszíni el/.: 1főx12 nap 

Közintézményeket Működtető 

Központ 

helyszíni el/.: 1 fő x 9 nap 

Ellenőrzött 

időszak 

2016-2017. 

év 

2016-2017. 
év 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terv teljesítése 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(tárgya, célja, típusa, módszere) 

Tárgya: Integrált kockázatkezelés ellenőrzése. 

Azonosított kockázati tényezők, kockázatok 

Kontrollkörnyezet: Integrált kockázatkezelési szabályzatot 

készítettek. A kockázatelemzési táblázatban olyan 

kockázatokat tártak fel, amelyek az intézmény 
működésével kapcsolatosak, de az ellenőrzési 

nyomvonalban nem határoztak meg hozzá kockázati 

tényezőt. A kockázatok értékelését nem a belső 

szabályzatában rögzítettek szerint végezték. 

Célja: Meggyőződni arról, hogy a belső kontrollrendszert a Kontrolltevékenység: A kockázatelemzésüket évente 
jogszabályi előírások és a módszertani útmutatók alapján felülvizsgálták, de a kockázatelemzésben meghatározott 

1. számú mellék/e 
o 85/2018.(V. 31.) sz. hotározotho 

Vizsgálat vezető 
(belső ellenőrök) 

Tóth Éva Ilona 

alakították ki. Értékelni az intézmény kockázatkezelési kockázatokat és kockázati tényezőket az ellenőrzésif-----------t 
rendszerét. nyomvonalban nem szerepeltették. A 2017. évben 

azonosított kockázatokhoz kapcsolódó intézkedésekről 

nyilvántartást nem vezettek. 

Típusa: rend szerellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokoltlKockázati besorolás: közepes 

esetben tételes vizsgálat. 

Tárgya : Leltározás, 
felülvizsgálata. 

selejtezés 

Kontrollkörnyezet: Leltározási szabályzatában nem 

határozták meg az önkormányzattól ingyenesen, külön 

lebonyolításánakpogcím nélkul használatba átvett eszközök leltározásának 
eljárásrendjét. A Felesleges vagyontárgyak hasznosításának 
selejtezésének szabályzatában nem rogzítették az irányító 
szerv előírásait a selejtezési eljárásra vonatkozóan, és az 

alkalmazott nyomtatványokat. 

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

Típusa: szabá lyszerűségi ellenőrzés. 

Módszere: dokumentum alapú, mintavételes, indokolt! Kockázati besorolás: magas 

esetben tételes vizsgálat. 

Koordináló: 

Lengyelné Petris Erika 

Tóth Éva Ilona 

Koordináló: 
Lengyelné Petris Erika 



Nyíregyháza Önkormányzat 

Önkormányzat összesen 

Polgármesteri Hivatal összesen 

Tervezett ellenőrzés 

2017. évre átütemezett 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

lrányítószervi ellenőrzések összesen 

Tervezett ellenőrzés 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Külső szakmai ellenőrzés 

Egyéb Önkormányzati ellenőrzés összesen 

Tervezett ellenőrzés 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Önkormányzat Gazdasági Társaságai 

összesen 

Tervezett e llenőrzés 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Irányított intézmények összesen 

Tervezett ellenőrzés 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

2017. évben lefolytatott ellenőrzések (terv-tény) 2/a. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.}határozathoz 

Rendszerellenőrzés Szabályszerűségi 

terv 1 tény terv 1 tény 

db db 

23,0 22,0 11,0 12,0 
3,0 2,0 4,0 4,0 

3,0 2,0 4,0 4,0 
1,0 

'·.;:::::::,..,.,·:::::::: ~:::::::„: ::::::~ 

:::::::::,,..·:.:·.:·:::. . ::::::::„::::::::. 
0,0 0,01 0,0 1,0 

'::::::::„:::::::: 1,0 

0,0 0,01 0,0 0,0 

0,0 0,0 4,0 4,0 

4,0 4,0 

20,0 20,0 3,0 3,0 

20,0 20,0 3,0 3,0 

Szabályszerűségi

Pénzügyi 

terv 1 tény 

db 

Szakmai-

sza bá ly sz e rűségi

pénzügyi 

terv 1 tény 

db 

Utóellenőrzés Összes ellenőrzés 

terv 1 tény terv 1 tény 

db db 

10,oi _., io,01„ 101 .,-., ··101 ,j.;.-2· 01 < ~:-o·i ,,< ; ·4'711 
~ _- I -~· $f:·.„ ~-- I -~ ~'t': ; I ~-~ ,,., _.'I .,..... .·,. 

1r„--~-~ ,,...„ 
6,0 0,01 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01 7,0 

7,0 6,0 
0,0 1,0 

.:::::::u::::::: ~·:::::::'"" ... ::·::::~. . ::::::~--:::::::. :.·::::::,.....•::.::·.:· . 0,0 

. :::::::u::::::: . ::::::::,..,., ... ::·:.::~' ,.::::::~w::::::: . ::::::::,..,., ... ·:.:·.::~ 0,0 

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

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 
0,0 1,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0' 

8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 
8,0 8,0 8,0 8,0 

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

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 
1,0 1,0 5,0 5,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 24,0 24,0 
1,0 1,0 24,0 24,0 

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



2017. évben m egvalósult ellenőrzések típusonként 

Ellen6n{!tt szerv Rendszer Szab61yszerGslgl Szab6/yszerGslg/- Pénzügyi 

Kontrollrendszer mOködésenek ertékelése Nyiregyháza Megyei Jogú 
(Szociális es Koznevelési Osztály és 

KölUé&Vetesi rendelet 
Város Pofgarmesten 

Vagyongazdálkodási Osztály) 
felulv1zsgálata 

Hivatal 

KOltsegvetési beszámoló, Nyiregyhaza Megyei Jogú 

zarszámadás Város Polgarmesten 
Polgármesteri Hivatal felulv12sgálata Hivatal 

Közérdekű adatok, Nyíreayház Megyei Jogú 

kozzetéteh kotelezettség Város Polgármesteri 

telJesitésének v12sgálata Hivatal 

Nyíregyház Megyei Jogu 

lnformat1ka1 ellen6rzés Város Polgármesteri 

Hivatal 

Állami Szamvevószék 

Javaslatainak Jósa András Múzeum 

Irányított szervek 
hasznosulása 

Soron kívüli elle nőrzés 

(1 fő közalkalmazott Jósa András Múzeum 
illetményrendezési ügye) 

Nyíregyházi Informatikai 
D1g1táhs Nyfregyháza 1 

Nonprofit KFT 
Projekt elszámolásának Nyíregyházi Ipari Park KFT 

felUlv1zsgálata 

Nylrv1dék TISZK Nonprofit 
Kormányzati szektorba KFT 

Önkormányzati 
sorolt szervezetek 

adatszolgáltatási 
gazdasagl társasagok 

kotelezettségének Móricz Zsigmond Színház 
fehllv1zsgálata Nonprofit KFT 

Ny1regyház1 Sportcentrum 

Nonprofit KFT 

Nemzetiségi 1 nemzetiségi onkormányzat (Szlovák) 

Önkormányzatok feladatfinanszírozás ellen6n.és 

Önkormányzat 7 szervezet célJellegO támogatásának ellenőrzése 
t~mogatott szerve1etel 

Szakmal-Szab6fyszer0slgl, pénzügyi 

Feladatellátás szakmai 

felulvlzsgálata, 

szolgáltatások 

bíztos1tásanalt, Mór1ez Zsigmond Megyei 

szabályszerűségének és Városi Könyvtár 

ellenőrzése. Pályázatok 

elszámolásának 

felülv1zsgalata 

1/b. s16m~ mtll~kl.i 
a 85/1018 (V Jl.)hot6ro1otho1 

Ut6ellen6nés 

Feladatellátás szakmai 

felülvizsgálata, 

szolaáltatások Egészségugy1 Alapellátási 

biztosításának, Igazgatóság 

szabályszerűségének 

utóellenőrzése 



Ellen6nött szerv Rendszer 

Jósa András Múzeum 

Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Kónyvtár 

Váci Mihály Kulturális 

Központ 

Egószségugyl Alapellátási 

lgazgotoság 

Eszterlánc ~szaki Óvoda 
Ellenőrzési nyomvonal 

felUlvizsgálata 
Gyermekek Háza Déh 

óvoda 

Tündérkert Keleti óvoda 

Búzaszem Nyugati óvoda 

Nyíregyházi Cantemus 

Kórus 

KOZIM 
Önkormánvzatí 

Intézmények 
Jósa András MUzeum 

Móricz Zsigmond Megyei 

es Városi Könvvtír 

Váci Mihály Kulturális 

Kózpont 

Egészségugy1 Alapellátási 

Igazgatóság 

Eszterlanc ~szaki óvoda 
Integrált kockázatkezeles 

ellenllnese Gyermekek Haza Déh 

óvoda 

Tündérkert Keleti óvoda 

Búzaszem Nyugati óvoda 

Nyíregyházi Cantemus 

Kórus 

KOZIM 

2017. évben megvalósult ellenőrzések típusonként 

SzobályszerOseyl SzobálysurOseyl- nnzügyl 

Egészségugyi Alapellátási 

l&azgatósag 

leltározás, selejtezés 
lebonyolításának KÖZIM 

felülv12sgálata 

Eszterfánc ~szaki óvoda 

Szokmol-Szob6/yszerl1ségl, pénzügyi 

2/b. sz6mú mell~klet 
o 85/2018.(V JJ)hotóro1othol 

Utóellen6nés 

Leltározás, seleJtezes 

1 

Váci Mihály Kulturális 

utóellen6nest Kozpont 



Nyíregyháza Önkormányzat 

1. Önkormtinyzat összesen 

1. Polgármesteri Hivatal összesen 

a) 
Tervezett ellenőrzés 
2017. évre átütemezett 

b) Soron kívüli kapacitás 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 

2. Jrányítószervi ellenőrzések összesen 

a) Tervezett ellenőrzés 
b) Soron kívüli kapacitás 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 

3. 
Egyéb Önkormányzati ellenőrzés 
osszesen 

a) Tervezett ellenőrzés 
b) Soron kívüli kapacitás 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 

4. 
Önkormányzat Gazdasági 
Társaságai összesen 

a) Tervezett ellenőrzés 
b) Soron kívüli kapacitás 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 
5. Irányított intézmények összesen 
a) Tervezett ellenőrzés 
b) Soron kívüli kapacitás 
e) Terven felüli kapacitás 

d) Monitoring 

2017. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásának bemutatása 
(kapacitás-felhasználás) 

Ellenőrzések összesen Tanácsadás Képzés 
terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény 

db Ellenőri nap db nap nap 

47,0 ,, 47,0 1197,0 1081,0 . 5,0 2,0 15,0 6,0 . 35,0 ,35,01 
7,0 6,0 196,0 151,0 2,0 0,0 6,0 0,0 35,0 35,0 
7,0 6,0 171,0 151,0 2,0 6,0 35,0 35,0 

1,0 25,0 

3,0 4,0 98,0 98,0 3,0 2,0 9,0 6,0 0,0 0,0 
3,0 3,0 73,0 73,0 3,0 2,0 9,0 6,0 

1,0 25,0 25,0 

8,0 8,0 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8,0 8,0 195,0 195,0 

5,0 5,0 122,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5,0 5,0 122,0 78,0 

24,0 24,0 586,0 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24,0 24,0 586,0 559,0 

3. számú melléklet 

a 85/ 2018.(V. 31.)határazathoz 

Egyéb tevékenység Saját kapacitás 
terv tény terv tény 

nap Kapacitás 
265,0 ~. ·232,0 -'.·. 1.$12.0 í; ,;1:JS4;a 

80,0 70,0 317,0 256,0 
80,0 70,0 292,0 256,0 

25,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

30,0 32,0 137,0 136,0 
30,0 32,0 112,0 111,0 

25,0 25,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

40,0 30,0 235,0 225,0 
40,0 30,0 235,0 225,0 

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

10,0 10,0 132,0 88,0 
10,0 10,0 132,0 88,0 

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

105,0 90,0 691,0 649,0 
105,0 90,0 691,0 649,0 

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



Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

MINDÖSSZESEN 

ÖNKORMÁNVZAT 

POLGÁRM ESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI 

Polgármesteri Kabinet 

Polgármesteri Kabinet - Sportreferatúra 

Polgármesteri Kabinet - Közbeszerzési Referatúra 

Polgármesteri Kabinet - Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Referatúra 

Polgármesteri Kabinet - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Címzetes Főjegyző 

Igazgatási Osztály 

Adóosztály 

Főépítészi Osztály 

Gazdasági Osztály 

Közterület-Felügyelet 

Ellátási Osztály 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Jegyzői Kabinet 

Szociális és Köznevelési Osztály 

Kulturális Osztály 

Városfejlesztési és Városuzemeltetési Osztály 

Építésügyi Osztály 

IRÁNYÍTOTI SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI ELLENŐRZÉSEI 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

KÖZIM 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Jósa András Múzeum 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

Nyíregyházi Ipari Park KFT 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 

Intézkedések megvalósítása 

2017. 

2016. évrőláthúzódó 

intézkedések 

15 

15 

9 

s 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Tárgyévi 
2017. évben 

végrehajtott 
intézkedések 

intézkedések 

db 
308 281 

118 91 

83 66 

23 27 

23 13 

10 10 

3 1 

10 9 

10 6 

4 

29 23 

11 12 

6 8 

1 

12 2 

6 2 

6 

1 

1 

4. számú melléklet 

a 85/2018.{V. 31.} sz. határozathoz 

2018. évre 
Megvalósítási 

áthúzódó 

intézkedések 
arány 

% 

42 87 

42 68 

26 72 

1 

12 

2 

3 

4 

4 

10 70 

10 

6 25 

6 

1 



Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

Tündérkert Keleti óvoda 

Jósa András Múzeum 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

KÖZIM 

Gyermekek Háza Déli óvoda 

Eszterlánc Északi óvoda 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Intézkedések megvalósítása 

2017. 

2016. évrőláthúzódó 

intézkedések 

0 

Tárgyévi 

intézkedések 

db 

190 

15 

14 

14 

11 

29 

17 

29 

14 

28 

19 

2017.évben 

végrehajtott 

intézkedések 

190 

15 

14 

14 

11 

29 

17 

29 

14 

28 

19 

4. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

2018. évre 
Megvalósítási 

áthúzódó 

intézkedések 
arány 

% 

0 100 

2 



Bels6 szervezeti egység Ellenőrző szerv megnevezése 

Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 

Gazdasági Osztály Állami Számvevőszék 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Sz-Sz-B 

Megyei Adóigazgatósága 

Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B 

Megyei Levéltára 

Adóosztály 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 
Állampénztári Iroda 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Osztály Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban 

2017. évben 

M egállapítások 

Ellenőrzés tárgya 
kiemelt átlagos csekély 

2016. évi támogatások felhasználása 

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása igénylésének és . . -
felhasználásának ellenőrzése 

A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás 

lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése 

Nyíregyháza MJV.Önkormányzata 2017.01.01-2017.01.31. benyújtott 

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

Nyíregyháza MJV.Önkormányzata 2017.02.01-2017.02.28. benyújtott 

ÁFA bevallás egyes adókötelezettségek teljesítésének (ÁFA) vizsgálata, - . . 

bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése 

Iratselejtezés - . -

Eljárási illetékek ellenőrzése . . -

Keleti Körút építése ÉAOP 3 1.2 2007 0081 projekt Záró Projekt . 1 . 
Fenntartási Ellenőrzése 

"Közosségi Közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán" - 1 . 
című projekt záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzése 

"Nyíregyháza - Nyírszőlős között kerékpárút építése" című projekt . 1 1 
közbenső utánkövetéses helyszíni ellenőrzése 

5. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Intézkedés 

Az ellenőrzés még nem zárult le 

Intézkedést nem igényelt . 

Az ellenőrzés még nem zárult le 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt 

A tulajdonviszonyokban történt változások a 

Közremüködő Szervezet részére bejelentették 

Támogatási szerződés módosítást 

kezdeményezték. 

A tulajdonviszonyokban történt változások a 
Közremüködő Szervezet részére bejelentették 

Támogatási szerződés módosítást 
kezdeményezték. 

A tulajdonviszonyokban történt változások a 

Közreműkodő Szervezet részére bejelentették 

Támogatási szerződés módosítást 
kezdeményezték. 

1 db információs tábla legyártását 
megrendelték 

1 



Belső szervezet i egység Ellenőrző szerv megnevezése 

Állami Számvevőszék 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban 

2017.évben 

Megállapítások 

Ellenőrzés tárgya 
kiemelt átlagos csekély 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése - - -

5. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Intézkedés 

Intézkedést nem igényelt 

2 



Belsc5 szervezeti egység Ellenőrző szerv megnevezése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Építésügyi Osztály Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, 

Építésügyi Osztály 

Jegyzői Kabinet 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Polgármesteri Kabinet -

Pályázati és 
Magyar Államkincstár Szabolcs-

Projektmenedzsment 
Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

referatúra 
Állampénztári Iroda 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban 

2017.évben 

Megállapítások 

Ellenőrzés tárgya 
kiemelt átlagos csekély 

2015-2018-as Nemzeti Korrupcióellenes Program. Miniszterelnökség 

TERl/2000/3/2016. iktatószámú ellenőrzési terve. Hatóság és az ügyfél 

közeli kapcsolatában megmutatkozó integritási kockázat. 2016 évi 
építési engedélyezési eljárások. 

A jegyző, aljegyző, vezetői munkakört betöltő koztisztv1selő, a nem 

vezetői munkakört betöltő valamennyi közszolgálati tisztviselő, 

munkavállaló vonatkozásában: 

a.)a jogviszony megszűnések és a jogviszony megszüntetések 

jogszerűségének vizsgálata, 
1 

b.) teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata személyi 
- -

a a 
illetménnyel és az alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással 

érintett köztisztvise lők esetében, 

c.) a tartalékállományba ( TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának 

vizsgá lata. 

Nyíregyháza Önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 

c., ÉAOP-3.l.2/A-11-2012-0052 azonosító számú projekt közbenső - - -
után követése 

Aprajafalva Bölcsőde (Nyíregyháza Fazekas J. tér) fejlesztése és 

kapacitásbővítése c., ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0004 azonosító számú - 1 -
projekt záró utánkövetése 

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona utólagos komplex 

akadálymentesítése c. ÉAOP-4.1.5-09-2009-0042 azonosító számú - - -
projekt záró utánkövetése 

Kapacitásbővítés és modern bölcsődei környezet kialakítása a 
nyíregyházi Katica Bölcsődében c. ÉAOP-4.l.3/B-2f-2010-0011 

- 1 -

A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási 

környezet minőségének javítása érdekében, ÉAOP-4.1.1/A-12-2012- - - -
0006 azonosító számú projekt közbenső utánkövetése 

Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs 

utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza 
- - -

utca felújítása révén e. TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú 

projekt megvalósítása 

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás osztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein e„ - - -
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása 

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, TOP-6.4.l-15-NYl-2016-
- - -

00001 azonosító számú projekt megvalósítása 

5. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Intézkedés 

Az ellenőrzés még nem zárult le 

A TARTINFO rendszerben az üres álláshelyek 

bejelentése megtörtént. 

Intézkedést nem igényelt. 

A fejlesztéssel érintett intézmény 

fenntartójának személyében történő változás 

bejelentése megtörtént a Közreműködő 

Szervezet felé. 

Intézkedést nem igényeit. 

A fejlesztéssel érintett intézmény 
fenntartójának személyében történő változás 

bejelentése megtörtént, melyet a 
Közreműködő SzE'rvezet nem fogadott el. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

3 



Belső szervezeti egység Ellenőrző szerv megnevezése 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban 
2017. évben 

Megállapítások 

Ellenőrzés tárgya 
kiemelt átlagos csekély 

Közbenső után követéses helyszíni ellenőrzés a Nyíregyháza 

kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése című projekthez - - 1 
kapcsolódóan 

5. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Intézkedés 

Az intézkedési tervben kért dokumentumok 

határidőben benyújtásra kerültek. 
1 

4 



Belsc5 szervezeti egység Ellenörzc5 szerv megnevezése 

Magyar Államkincstár 

Magyar Államkincstár 

Magyar Államkincstár 

Magyar Államkincstár 

Polgármesteri Kabinet -

Pályázati és Magyar Államkincstár 
Projektmenedzsment 

referatúra 

Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

KÖZOP Helyettes Államtitkárság 

Ellátási Osztály 

Főépítészi Osztály 

Igazgatási Osztály 

Közterület-felügyelet 

Kulturális Osztály 

Szociális és Köznevelési Osztály 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalban 

2017.évben 

Megállapítások 

Ellenc5rzés tárgya 
kiemelt átlagos csekély 

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

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001 azonosítószámú Barnamezős területek 

rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében - - -
című projekt 

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001: 

A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, 
1 - -

szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, 

nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata. 

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001: 

A projekt pénzügyi-fizikai elc5rehaladásának, dokumentáltságának, - - -
szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, 

nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata. 

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

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz - - 1 
elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése 

A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán - 3 

Az NHKV Zrt. Felé korábban benyújtott vagyonkataszteri szolgáltatás - - -
egyeztetése 

IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új - - -
autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és 

töltőállomás létesítése című projekt ellenőrzése 

Külsc5 ellenőrzés nem volt 

5. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Intézkedés 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt 

Az intézkedési tervben kért dokumentumok 
eredeti példányai bemutatásra kerültek. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt 

A hiányzó, eredeti dokumentumok 
bemutatásra kerültek. 

A megvalósítási helyszínek bejelentese 

megtörtént, a hiányzó 4 db tábla beszerzése és 

kihelyezése megtörtént. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt 

s 



Költségvetést szerv 
Cfme 

megnevezése 

V6c1 Mihóly Kulrur611S Kozpont 

Vá ci Mlhily Kulturális 

Központ 
V6ci Mih6/y Kultur611s Kőzpont 

Váci Mih61y Kulturális Központ Nyírtgyházi VároSI Goléna 

tagintézmény 

Kö11m Kozpont 

Inczédy Gyorgy Szakg1mná11um konyhája 

Közintézményeket B6rCZ1 Gusztóv Általónos Iskola konyhoia 
MOködtet ll Központ 

Széchenyi lstv6n Szakgimn611um konyh6ja {Nylregyh6zo, 

Városmo1or u. 4.) 

5zechtny1 lstvan 5zokgimn611um konyh6ja {Nyiregyhaza, 

Ároku. 48.) 

Egészségugyi Alapellátási lgazgat6s6g • Ugytltt ·Szent 

István utca 70. 

4405 Nyíregyh6za, Alma utca 1. 

4400 Nyíregyhaza, Faztkas J6nos tér 8. 

4400 Nyíregyh6za, Bocskai utca 5. 

4400 Nyíregyh6zo, Fésztk utca 139 

4400 Nyíregyh6za, Koll~g1um utca 60. 

4400 Nyiregyhozo, Rozsnyai utca B 

Egészségügyi Alapellátás! 4400 Nyiregyházo, R6k6c11 urco 23/o 

Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, F6can utca 2 

4400 Nyiregyházo, Sóstói út 1-3 

4400 Nyíregyh6za, Szent lstv6n utca 10. 

4400 Nyíregyháza, Sztnt lstvon utca 14 

4400 Nyíregyh6za, Toldi utca 65/o. 

4400 Nyíregyh6za, Vay Ád6m körút 11. 

4400 Nyíregyh6zo, Ungv6r setány 37. 

4400 Nyíregyh6za, Foztkos J6nos tér 8. 

Külső szervek á ltal lefolytatott ellenőrzések a z intézmé nyekben 

2017. évben. 

Ellenllrzll szerv megnevezése Eflenllrzés tá rgya 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tűzvédelmi ellenllrzés 

Kotasztrófavédelm1 Igazgatóság 

NMI Nemzeti MOvel6dés1 Intézet 
Közmúvel6dés1 feladatellatas célv12sgálata 

(Agora t1pusú 1ntezményeknél) 

ÁNTSZ Nyári táboroztatás ellen6rzése 

Nemzeti Adó es Vamh1vatal A 3019225104 vonalkódú 1665b12onylat1avllása 

NtBIH 
Az élelm1szerlánc-b12tonság1 szabályok betartásának 

vizsgálata 

Felnőtt és gyermek kozpont1 ügyelet közegészségugy1 

ellenc5rzése 

Szakfelugyelet 

Szakfelügyelet 

Szakf• lügyel•t 

Szakfe lügyelet 

Szakfelügyelet 

Szakf•lügyelet 

NyiregyhaZI Jarási Hivatal Járási Szakfelugyelet 

Népegészségugy1 Intézete 
Szakfelügyelet 

Szakfelügyelet 

Szakfelugyelet 

Szakfelügyelet 

Szakfelugyelet 

Sza kfelügyel•t 

Szakf•lugyel•t 

Szakfelugyelet 

Megállapftások 

klemelt átlagos csekély 

2 l 

. 

2 

5 

1 

2 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

6. sz6mú melMkkt 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hot6rozothoz 

Intézkedés 

Tűzvédelmi szabályzatban a használati szabályok rogzitésre 

kerultek. A pán1kzárak, vészkijárati ajtók 1d6szakos 

ellenllrzése és felülvizsgálata megtortént és folyamatos. 
Tűzgátló ajtó cseréJe megtörtént. 

Az ellenc5rzés még nem zarult le 

Intézkedést nem igényelt 

A bizonylat Javítíisa megtortént. 

A helyiség állapotaban kifogásolt hibák Jav1tásá t kérték a 

Vagyongazdálkodási Osztálytól 

A konyha HACCP mmc5sitése megtortént. 

A hely1Seg állapotában kifogásolt hibák 1avítasát kérték a 

Vagyongazdálkodási Osztálytól 

A helyiség állapotában kifogásolt hibák javítását kérték a 
VagyongazdálkodáSI Osztálytól 

A helyiség állapotában kifogasolt hibák Javítását kérték a 

VagyongazdálkodáSI Osztálytól 

A földszinti, betegek részére kialakított WC-ben a szellc5z6 

berendezés Javít"sa megtörtént. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntézk•dést n•m ogónyelt. 

Intézkedést n•m igényelt. 

lntc!zkedést nem igényelt. 

lntézke~st nem 1genyelt 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést n•m 1genyelt 

Intézkedést nem og•ny•lt . 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést n•m igényelt. 

Intézkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 



Költségvetési szerv 
Cfme 

megnevezése 

Eszter/dne tszoki óvoda Sztkhefyintézmtny 

Állomos u Teltphtly 

Ny1tnikék Togintézmtny 

Kerekerd6 Tagintézmény 

fU 
-a 

Napsug6r Toginttzmeny 

0 
> 

'() 

~ 
fU 
N 

"' 'UJ 
u Gytrmekmosofy Togmtózmény e 
:!!! 
iii „ 
N 

"' UJ 

Homokvár Togintézmény 

Gyöngyszem Tagintézmény 

Csillagszem Tagmtezmény 

Valamennyi Tagmt,zmény 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellen6rzc'.S szerv megnevezése Ellen6rzés tárgya 

~ves munkavédelmi és tOzvédelm1 ellen6rzes 

A Munka· és TOzvédelm1 szemle. 

Jatéktszkozok negyedévente tortén6 ellen6rzése. 

A tOzoltó készülékek negyedévente tortén6 ellen6m!se 

~ves munkavédelmi és tOzvédelm1 ellen6rzés 

Udvari játékeszkozök ellen6rzése negyedévenként 

TOrnadó gyakoroltatása 

Munkavédelmi oktatas 

Próba tOznadó 

Játékok biztonságának ellen6rzése 

Udvari 1atékok ellen6rzese 

Csehné Bárdos Orsolya Munka- és 
A tüzoltó készulékek negyedévente történő ellen6rzése 

Tüzvédelm1 Tanácsadó 

Játékeszkozok negyedévente tortén6 ellen6rzese. 

A Munka- és Tűzvédelmi szemle 

Dolgozók munkavedelm1 oktatása. Az elektromos 

berendezések biztonságos és szakszerO használata 

~ves munkavédelmi és tOzvédelm1 ellenőrzés 

A munka- és tOzvédelm1 elc5irások betartása 

Udvari Játékok felulvizsgalata, Játékok állapotának 

szabványnak való megfelelőssége 

Tűzriadó · tűz esetén az intézmény kiürítésének 

gyakorlata 

Udvari Játókeszkozök negyedéves operatív ellenőrzése. 

2017.03.22. 

Udvari játókeszkozok negyedóves operatív ellenőrzése. 

2017.09.20. 

Udvari játékeszközok negyedéves operatív ellenőrzése. 

2017.11.09. 

Terület i Védőnői Szolgálat Gyermekek személyi h1g1éniá1ának ellenőrzése 

Megállapltilsok 

kiemelt átlagos csekély 

-

-

- -
- -

-

2 

-

2 

-

2 -

1 -

6. sz6mú mt/Mkltt 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hot6rozothoz 

Intézkedés 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 11,ényelt 

Intézkedést nem 11enyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

A beton alapot földdel befedték, a homokozó mozgó 

ul6felületei rog1ftésre kerültek. 

Intézkedést nem igényelt . 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntézkedest nem igényelt. 

A szakemberek a reszben nem megfelelőnek talalt 

Játékeszközoket az el6írás szerint Javították, a nem 
me1feleló játékok kivételre kerültek. 

lntezkedest nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt 

A trambulint eltávolították. A rugóscs1be 1av1tása 

folyamatban van. 

Intézkedést nem igényelt. 

A szulők a megfelel6 táJékoztatást megkapták, ellenőrző 

vizsgálat során már nem volt probléma 



Költségve tés! szerv 
Clme 

megnevezése 

Ny1tnikék Togmtezm~ny 

fszterlánc lszak1 óvoda 

Homokvár Taginthmény 

Cslllogszem Togmtezmeny 

Ker•kerdll Tagintézmény, Óvodapedagógusok 

Kerektrdll Tagintézmény, óvodapedagógusok, gyertkek 

Kerekerdll Tagintézmény (udvari j6ttkok) 

Kerekerdll Togintézmény 

Napsugor Tagintézmény 

Ny1tn1kék Tagintezmény 

Ny1tn1kék Taginttzmény 

cv Napsugár Tagintézmény 

"C 
0 
> 

'O 
:;e 
cv 

Napsugár Tagmtezmeny 

... 
"' "" u 
e 
~ 
Qj Napsugár Tagintézmt!ny 
.... ... 
"' .... 

Ke„ktrdll Tagmtézmtny (frllsoramú bertndezéstk) 

Csillagszem Tagmttzmtny 

Homokvár Tagintézmény 

Kerekerd(J Tagmttzmény 

Ny1tn1kék Tagmttzmény 

Csillagszem Tagintézmény 

Nyitnikék Tagmtézmt!ny 

Valamennyi lnttzmtnyben 

Kerekerdll Tagintézmt!ny 

Kü lső szervek által lefolytatott ellenőrzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellenllrzll szerv megnevezése Ellenllrzés tárgya 

Tüzcsap ellenllrzés 

Tűzolto készülékek érvényességének ellenllrzése 

TÜSZI KFT Tűzoltó készülékek érvényesS<Ögének ellenllm!se 

Tűzoltó készülókek érvényességének ellenllrzése 

lrányv1lág1to eszkoz felulvllsgálata 

Munkavédelmi oktath 

TűzmegelózéSI BT Próba tűzriadó 

Játékok b1Ztonsagának ellenllrzese 

Tűzvédelmi Jogszabályokban foglalt rendelkezések 

betartása erdekében tűzvédelmi hatósági átfogó 
ellenőm!s. 

Sz.·Sz.-8. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Átfogó hatósag1 tűzvédelmi ellenörzés 

Átfogó tűzvédelmi, dokumentáetó és használati 

szabályzat ellenőrzése 

N~BIH Konyhai terulet ellenőrzése 

~lelm1Szerlánc 81Ztonság1 és Foldhivatah Tervezett élelm1szerb1ztons3g1 és h1g1én1a1 vizsgálat 
Fóosztály 2017.09.08. 

llelm1szer h1g1én1a, élelm1szerb1ztonsag1 es élelmiszer 
Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. 

m1nöség1 m1nőS1tes 2017.11.15. 

Er6sáramú berendezesek szabványossági felUlv1zsgálata 

Villámvedelem szabványossági felülviz51álat 

Energo lone Kereskedelmi es Szolgáltató 

Kft. ~nntésvédelmo szabványossági felülv1Z51álat 

Erc5s.l romú berendezések, felülvizsgálata, jav1tása, 

hiányosságok pótlasa 2017.11.29-12.12. 

TEAM·Vlll Kft. 
1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erllsáramú 

berendezések elsll szabványossá& 

TIGAZ-050 Mérőhely ellenórzese 

Bonox Szolgáltató Bt. Lsft karbantardsa, ellen6rzese 

Marton Szakórtll Kft. K1Steherfelvonó f6vizsgálata 2017.09.19. 

FBM Secunty Kft . 
Beépített tOzielzó berendezés ellenörzése, 

karbantartása 

Nyor Solar Kft. Rovanrtas 

Groupama B1ztos1to Karesemenv 

Megállapltások 

kiemelt átlagos csekély 

-

-

-
-

-

1 

-

1 

1 

- 4 

-

2 -

-

-

6. számú melléklet 

a 85/2018.(V 31.) sz. hat6razathaz 

Intézkedés 

Intézkedést nem igényelt . 

Intézkedést nem igénye lt. 

lntezkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igénye lt. 

Intézkedést nem 11ényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést ne m igényel t. 

Intézkedést ne m igényelt. 

A feltárt hibák 21 na pon belul k11avításra kerültek, az erről 
szóló igazolás bemutatásra kerü lt. 

Intézkedést nem 11ényelt. 

A műszaki ellenőr értesltése a szukséges intézkedések 
megtetelóre, a beázassal kapcsolatban. 

A szúnyogháló felszere lése megtortént. 

A kezmosó melegv1Zes ny1tógomb1ának 1a vítása megtortént. 
Fugaonyok el lettek távolítva, ablakra helyezhetll, 

tisztítható fóha lett felhe lyezve. A fertlltlen1t6szer ada1olasa 

mer6poharral tortenik, a v1zk1meréshez a medence Jelölés 

megtortent. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntezkedést ne m l&ényelt. 

Erősáramú berendezések felü lv1Zsgálata, 1avítása és a 
hiányosságok pótlása 

'Vigyázz 400 v 111' matrica felhelyezése, lámpatest cseréje 

megtortént 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntezkedést nem ogenyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést ne m 1gónyelt. 

Intézkedést nem 1genyelt. 



Költségvetés! szerv 
Clme 

megnevet~se 

Kerekerdö Tagmtézmeny Togmtézm~n)'Vezet6 

Külsc5 szervek által lefolytatott ellenc5rzések az intézményekben 

2017. évben. 

Ellen6rz6 szerv megnevezése Ellen6rzés tárgya 

Az mtézményvezet6 pedagóg1a1 ~s vezet61 készségeinek 

fejlesztése az 1ntézményvezet6 munkájának általános 

Oktatási Hivatal pedagóg1a1 es vezetéselméleti szempontok, tovabbá az 
1ntézmenyvezet6 sa1át cel1a1hoz képest elert 

eredményei alapJán 

Megállapítások 

kiemelt ~tlagos csekély 

6. számú melltklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

lntézlcedés 

Fe1lesztés1 terv elkész1tése 



Költségvetési nerv 
Clme 

megnevezése 

Gyermekek H6za Otl1 óvoda Sztkhelymttzmtny 

V1rag utcai Togmt~zm~ny 

ftl 
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Kmcskeres6 Tagmt~zmeny 
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•ftl 
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Kertvoros1 Csicsergő fogmtézmény 

Bóbita Tagmthmtny 

Pitypang Tagintt!zmt!ny 

Külsll szervek által lefolytatott ellenőrzések az Intézményekben 
2017. évben. 

Ellen6rz6 nerv megnevezése Ellen6rzés tárgya 

~Ml-TÜV SÜV Kft. A felvono maszaki állapotának ellenórzóse 

Csehné Bárdos Orsolya -
Udvari játókeszkozok ellenórzóse 

munkavédelmi tanacsadó 
Munkavédelmi és tűzvedelm1 ellenőrzés, oktatas 

TUSZI Kft. TOzoltó készulékek ellen6rzese 

Véd6n61 szolgálat Tisztasagt v1zsgiilat 

Vedlln6i szolgálat Fejtetvesseg 

Cseh Gábor· munkavédelmi tanácsadO 
Munkavédelmi, tűzvédelmi ellenllrzes,oktatas. Udvari 

játókeszkozok felülvizsgálata 

TUSZI KFT TOzoltó kószülékek ellenőrzése 

N~BIH 
~lelm1szer·h1giénia1, élelm1szer·b1ztonsag1 és élelmiszer· 

mmóség1 szemle 

EMl-TUV·SÜD KFT ~vente felvono ellen6rzese 

BONOX BT. Felvonó ellen6rzése. Havonta karbantartás, javítás 

TIGAZ-DSO Kft. Gázmé:r6 hitelesítési csere 

ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Ny1re1yházi Jaras1 Skarlátos avermek ucyében k1v1zsgálást véceztek 

Hivatala 

ENERGO LINE Kereskedelmi „ Szolgáltató 
Erősáramú berendezések felulv1zsgálata 

Kft. 

Térségi Hulladék GazdálkodáSI Nonprofit 
Szelektív gy0jt6edóny feltárja 

Kft. 

Tuzoltó készülékek, tOzolto vízforrások, tOzgatló ajtók és 
TUSZI 

irányfények ellen6rzése 

MA·WEKft TOzjelző berendezés ellenőrzése, karbantanása 

fnergotrade Kit Légkezelő berendezés 

Csehne BárdOs Orsolya munkavédelmi 
Udvari jatékeszkozok ellenőrzése negyedévente 

tanácsadó 

Sz-Sz·B-M Katasztrófavedelm1 lgazgatósag Tűvédelm1 hatósági átfoaó ellenőrzés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
~telek tárolása, adagszám, HCCP előírás betanása 

Kormjnyh1vatal ~lelm1szerlánc·b1ztons.igi 

es FöldmOvelődesügy1 Főosztály 
konyhai dOlaozó 

Véd6nő1 szolgálat Fejtetvesség vizsgálat 

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó Mérleg hinta ellenőrzése 

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó Öltozllk, csopon szobák fal burkolatainak ellenőrzése 

MegállaplUsok 

kiemelt átlagos aekély 

. 1 

1 

1 

1 

3 

1 . 

. 

. 

. 

1 

1 

1 

6. sz6mú m•lltklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz hatarazathaz 

Intézkedés 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 11~nyelt. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem 1genyelt. 

A fejtetves ayermekek lekezelése, agynemO hazaadasa, 

fésOk, hajgum1k fertllt lenítése. 

A szul6 értes1tése, a gyermek elkUlonítese, se11tsegad~s a 

tisztításhoz, megelc5zeshez rendszeres ellen6rzes. 

1 db tOzoltó kószülék cseróje megtörtónt . 

Fuggonyok eltávolítása. Üzemeltető tájékoztatása, 

felkérése a HACCP kézikonyv beszerzésére. 

lntezkedest nem 1genyelt 

lntézkedóst nem 1gónyelt . 

lntézkedóst nem igényelt. 

Intézkedést nem 1genyelt 

Javítások és hiányosságok pótlása megtonónt 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 11ényelt 

lntezkedest nem 1genyelt 

Intézkedést nem igényelt. 

lntezkedést nem igenyelt. 

Intézkedést nem igenyelt 

A konyhai fekete mosogató medencében a megfelelő 

mennyiségű viz szmtéjének Jelolésének pótlása megtortént. 

Intézkedést nem igényelt. 

Fogantyú javítása megtörtént 

A Gyermekek Háza Déh óvoda lntézményvezetőjének és a 

Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetc5Jének és munkatársának lev~lben jeleztük a 
problémát. 



Költségvetést szerv 
Cfme 

megnevezése 

KOlsc'! szervek által lefolytatott ellenc'!rzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellenllrzll szerv megnevezése Ellenllrzés Urgya 

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó Az óvoda udvar kerítésének ellenörzese 

Megállapftások 

kiemelt átlagos csekély 

1 . 

6. sz6mú mell~k/et 
a 85/2018.(V. 31.) sz határozathoz 

Intézkedés 

A Gyermekek Haza Deli óvoda lntezményvezetll1ének es a 

Nyiregyhiiza Polgármesteri Hivatal Vagyon1a1dálkodás1 

Osztály vezetlljének és munkatársának levélben 1eleztuk a 

problémát 



Költségvetési szerv 
Címe 

megnevezése 

Pitypang Tagmtézmeny 

Manóvór Tagmrézmény 
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Rozsrétbokor Telephely 

Külsl! szervek által lefolytatott ellenl!rzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellen6rzö szerv megnevezése Ellen6rzés Urgya 

Cseh Gáborné munkavédelmi tanácsadó 
Udvari játékeszkozok felulv12sgálata. Munkavédelmi, 

tOzvédelm1 ellen6rzés,oktatás 

Fogorvost szOr6v1zsgálat tves szür6v1zs1alat 

Nyírdvhc5 A fOtésrendszer ellen6nese 

Munka és tűzvédelmi dokumentáció Baleset megel6zése 

Nemzeti tlelmiszerlánc-b12tonság1 Hivatal 

tlelmiszer· es Takarmányb12tonság1 "Teszt aud1tlt 

Igazgatóság 

Szabolcs·Szatmár·Bereg Megyei 

Kormányhivatal tlelmiszerlánc-Bíztonsági tlelmiszerb1Ztonság - h1g1énia 

és Földhivatali Fc5osztály 

Csehne Bárdos Orsolya munkavédelmi 
Tűrnadó cyakoroltatása,2017. május 26. 

tanácsadó 

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi 
Tüzvédelm1 és munkavédelmi oktatás 

tanácsadó 

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi Tűzoltó készulékek felülv12sgá lata, 2017.01.10 

tan~csidó 2017.03.21. 2017.09.27 

TUSZI KFT 
Tűzoltó keszulekek felülv12sgálata TusZI kit szakembere 

által 2017.04.19 

tgéstermék elvezetők ellenőrzése,tisztítása és 
Kéményseprc51pari Kit 

felülv12sgálata 2017.06.29. 

Csehne Bárdos Orsolya munkavédelmi Jatékeszkózok ellenőrzése, 2017.03.22. 2017.06.20. 

tanácsadó 2017.09.27. 

Hungaroc:hem1cals Konyhai mosószer adagoló csap felülv11sgálata 

~lelm1szer biztonsági es élelmiszer m1n6ség1 min6sítés : 
Nemzeti tlelm1szerlánc ·biztonsági Hivatal 

2017.12.05. 

Vaskóné Gyarmati Mariann fejtetvesség ellenőrzése 

Csehné Bárdos Orsolya munkavedelm1 

tanácsadó Munkavédelmi és tOzvédelm1 oktatás 

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi 
Játékeszkoz ellenőrzés 

tanácsadó 

Csehné Bárdos Orsolya munkavédelmi 
Játékeszkoz ellenc5nés 

tanácsadó 

TUSZI KFT Tűzoltó készülék ellenőrzés+ javítás 

Csehne Bárdos Orsolya munkavédelmi 
Tűrnadó terv gyakorlása 

tanácsadó 

Nemzeti tlelmiszerlánc ·b11tonsag1 Hivatal Tálalókonyha 

MegállaplUsok 

kiemelt átlagos csekély 

3 

-
2 

- -

- 1 

l 

-
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-

-

6. számú mel"klet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határazarhaz 

Intézkedés 

Folyamatban, a hibás játékok javításig a gyermekek el61 le 

vannak drva. 

lntezkedést nem igényelt 

Folyamatos megfigyeles, észrevétel ielentese 

Intézkedést nem 1genyelt. 

Pótlások, javitasok. 

Pótlások, javltások. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntezkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt . 

A problemót 1elezték a vezető felé, a kombinált faiáték 

javításához szulőí segítséget kértek.az udvari munkás a 

játékeszközok alatt napra készen végZI a talajlazítást . 

Az 1dönként1 karbantartás,szukséges javítások elvégzése. 

Az intézkedési terv elkésZ1tese és a felmerulő hibák 

kijavítása folyamatban.a hibák k1kuszobolése érdekében 

felhívták a konyhában dolgozók figyelmét a szabályok 

lehetőség szerinti betartására 

Az óvodapedacogusok es daJkík f1gyelmenek felh1vasa a 

rendszeres ellenCSrzésre,h1g1énijs korülmények biztosítása 

rendszeres fertőtlenítéssel,védőndvel való gyakoribb 

kapcsolatfelvétel és konzultólás ennek visszaszoritása 

érdekében. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntc!zkedést nem ieényelt. 

lntezkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt . 
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Költségvetési szerv 
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Kikelet Tagintézmény 

Ligeti Tagintézmény 

Százszorszép Tagintézmény 

Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellen6n6 szerv megnevezése Ellen6rzés tárgya 

Energo-lme Kft Erc5saramú berendezések felulv1zs1ál1ta 

Tüzvedelm1 Szolgáltató és Kereskedelmi 
Tűzoltó készülékek érvényessége, karbantanás 

KFT 

Nemzeti llelmlszerlánc -biztonsági Hivatal Melegitó konyha ellenc5rzése 

Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi 
Tűzoltó készülékek ellen6rzese, v1zsgálato 

KFT 

Mele11tc5 konyha ellen6rzese, e1eszsé1u1y1 konyvek 
HUNGAST VITÁL KFT Feczkó Józsefné 

ellenórzese 

NYÍR W Nonprofit Kft. Villanyóra állás ellen6rzése 

TIGÁZ Gázmérő óra ellenőrzése 

NYÍR vv Nonprofit Kft. Erc5sJramú berendezések ellenc5rtése 

NyírTóvhc5 Szovattyú ellenc5rtés 

NyorTávhc5 Kemeny ellen6rzes 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Egyes adókotelezettségek ellenőrzése 

TUSZI KFT Tűzoltó készülékek vozsgálata 

Csehné Bárdos Orsolya Munka- és 
A munka és tOzvédelm1 elc5irasok szabályainak 

betanása, udvan Játekeszközok 
Tűzvédelmi Tanácsadó 

balesetveszélyességének ellenc5rzése. 

~lelm1szerbiztonság1 - h1g1én1a1 ellenc5rzés. 

N~BIH 

élelm1szer-h1g1én1a1, élelmiszer-b1ztonság1 és élelmiszer-

m1nc5ség1 monc5sítés 

Egészsegügy1 alkalmassági kotelezettség meglétenek 
Egészségugyi Alapellátaso lgazgatósag 

ellenc5rzése 

M1nósitési vizsga, mmósítés 

Oktatáso Hivatal Mon6sítés1 eliárás 

M1nösítéS1 eljárás 

Megállapftbok 

kiemelt átlagos csekély 

1 

-

-

3 

-

-

-

6. szomú melléklet 
o 85/2018.(V. 31. ) sz. határozathoz 

Intézkedés 

1.5 m kábelcsatorn• folszerelése,lámpatanó+búra 
cseréJe,V1gyázz 400Vlli matroca k1helyezése(l db). 

Intézkedést nem igényelt. 

A Hungast Vitai kit vezet6je ellenc5rzéseket végez saiát 
1ntézkedés1 terve alapján. 

Intézkedést nem 1genyelt. 

A Hungast Vitai kit vezetc5Je ellen6rzéseket végez saját 
mtt!zkedés1 terve alapJán. 

lntézkedest nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lntézkedest nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Kézfertc5tlenítc5szer boztosítása, az ételhc5mérsóklet 
folyamatos mérése, a koszállított ét el dokumentácoójának 

b1ztosítasa. 

lntézkedest nem 1genyelt. 

Intézkedést nem 1genyelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 
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Költségvetési nerv 

mesnevezése 
Clme 

Búzaszem Nyugati óvoda Székhelyintezmény 

Benczúr téri Taginthmény 

Gyermekkert Tagintézmény 

Búzaszem Nyugati Óvoda Székhe/yintézmény 

B~nczúr t~r; Tagmtlzmény 

ni 
-a 
0 
> V6rosmajori Tagmtlzmény 

-0 
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E Aranykörte Tagintézmény 
Cll „ 
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•::::J 
Aranykorte Tagintézmény llCI 

Gyermekkert Tagintézmény 

Buzaszem Nyugati óvoda Sztkhelymtézmlny 

V6rosma1ort Tagintézmény 

Búzaszem Nyugati Óvoda Székhtlymtézmény 
-

Benczúr téri Tagintézmény 

Aranykörte Taginttzmtny 

Gyermekkert Tagintézmény 

Gyermekkert Togmtézmeny 

Jósa András Múzeum 

Nyíregyhá1l Cantemus Kórus 

Mórla Zsigmond Megyei és Városi KönyvUr 

Küls6 szervek által lefolytatott ellen6rzések az intézményekben 
2017. évben. 

Ellen6rz6 szerv megnevezése Ellen6rzés tárgya 

TÜSZI KFT TOzoltó készülékek v1Zsgálata 

Játékeszközok operatív ellen6rzese 

Munkavédelmi és tüzvédelm1 ekSírások betartása 

Munkavédelmi es tüzvédelmt előírások betartása 

Meghibásodott udvart Játékeszkozók kiszOrése 

Az intézmény tOmadó tervének gyakoroltatása 

Munkavédelmi és t01vedelm1 előírasok betartása 

Csehné Bárdos Orsolya Munka- és 

TOzvédelml Tanácsadó 
TOzoltó készulékek ellen6rzése 

Tümadó gyakorlat 

Meghibásodott udvart Játékeszkozök k1szOrése 

-
Munkavédelmi- és tüzvédelm1 el6írások betartása. A 

tűzoltó készülékek készenlét• helye. 

Játékeszközok b1Ztonságának operatív ellenőrzése 

negyedévente. 

Játékeszkozok ellen6rzése 2017. 03; 06;09;11 hó 

TOzvédelm1 Jogszabályokban foglalt rendelkezések 
Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavedelm1 betartása 

Igazgatóság 
TOzvédelm1 átfogó ellen6rzes 

~rtntesvedelem1 szabványossági felülv12s1álat 
NyirWKFT 

lrintésvédelm1 vizsgálat 

~Ml - TÜV - SÜO 
A felvonó müszakt allapota - a b12tonsagos mOködes 

ellen6rzése. 

N~BIH Konyha ellenőrzése 2017 06. hó 

Területi Védőnőt Szolgálat Fe1tetvesség ellenőrzése 2017.05;09.hó 

Külsll ellenllrzés nem volt 

Megállapítások 

kiemelt átlagos csekély 

1 

-

- -
- - -

-

1 

1 

1 

3 

6. számú m~Jlékl~t 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hat6rozathoz 

lnté1kedés 

Hibás alkatrész cseréje megtortént. 

Intézkedést nem igényelt . 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

lnté1kedest nem 11ényelt. 

lntezkedest nem 11ényelt. 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem Igényelt. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt. 

Intézkedést nem 11ényelt. 

Intézkedést nem igényelt 

Intézkedést nem igényelt . 

A Munkav•delm1- és Tűzvédelmi tanácsadó által 
billlesetveuetyesH vált udvan jjt,keszkózok k1javitása 

me1történt. 

A Urbantutó csiszolással megszUntette i u•lkás felUletet 

lntézkedest nem igényelt 

lntézkedest nem 11ényelt. 

Intézkedést nem 1genyelt 

2 db nton cseréje megtortént. 

Intézkedést nem 11ényelt. 

rrásbeli táJ,koztatás küldése i kozponti óvodának. illetve 1 

fenntart6n1k. 

Intézkedést nem 11ényelt 



Szervezeti egység 

megnevetése 
Azonosított kockázat 

Adóomály 

Nem azonos1tott kockázatot 

Hivatalos irat 1d6ben nem kerül postázásra 

Ellátás! Osttály 
Nem atonosított kockázatot 

Nem azonosított kockázatot 

Nem azonosított kockázatot 

Jo1s1abálysértés {eljárásjogi); épit ésügy1 hatósági 

engedélyezési (építési, Osszevont, 

használatbavételi, fennmaradás, bontási, OT~K-tól 
eltérési, hosszabbltáSI) eljárások során az el)'ÍráS1 

JOiSZabályok (például: hatánd6k, társhatóság• 

bevonások, mtézkedéSI kotelmek, stb.) 

betartásával kapcsolatos, müködéSI és szakmai 

feladat ellátáSI kockázat 

jogszabálysértés (anyagi JOB•I; építesugVl hatosag1 

engedélyezési (építési, osszevont, 

használatbavételi , fennmaradás, bontási, OTlK-tol 

eltéreSI, hosszabbítáSI) eljárások során az anyagi 

J<>eszabályok (peldául: telepulésrendezéS1 

mecfelel6seg1 v1Zsgalat, orszagos el6írásoknak 

való mecfelelllseg v1Zsgálat, stb.) betartásával 
Hatósági F6osztály kapcsolatos, kornyezet1 és szakmai feladat ellátaSI 
tpftésOgyl Osztály kockázat 

jogtalan előny elfogadása; feladat ellátás során 

korrupciós magatartási és műkOdési, szakmai 

feladat ellátáSI kockázat 

baleset; feladat ellátás során baleseti magatartáSI 

es mOkodéSI, szakmai feladat ellátáSI kockázat 

Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzése! 

2017. évben 

Kockátat csökkentése érdekében végzett 

veietől ellenőrzések 
Ellenőrzés megállapltásal 

Ve1ető1 ellenőrzés nem volt 

Mobil telefonok használata, elszámolása, 
At engedélyeiett keretet meghalado koltség 

koltségcsokkentés 
elszamolása minden hónapot kovetően 

megtorten1k, a befizetések teljesulnek. 

Postai kuldemények atvétele, átadása a határidók 
A beiovő és kimenő postai kuldemények 

nyilvántartása folyamatos, az átvétel és 
betartása 

tovabb1tas határidőben torténik. 

A dolgozók a munkakori leirásban leírtak szerint 
Munkarend betartasa, minél hatékonyabb legyen a 

teljeS1t1k munka1dejuket. A munkaidő 
munkavégzés 

kihasználtsága változó. 

A jelzett hibák elháritása folyamatosan torténik 

Karbantartás, hibák gyors k1kuszobolése a szukséges anyagok beszerzésének 

fuggvényében. 

A negyedéves 1gényléseken túl gyakran 
Irodaszer beszerzés, eseti beszerzések megszüntetése 

előforduló igények torténnek. 

Az eljárási jogszabályokban rogzftett rövid 

határidőket nehéz betartani egy-egy eljárási 
eljárásjogi joeszabálysértések VIZSgálata 

cselekményre vonatkozoan, még akkor is, ha 
k1admányozifiskor, 1rattározáskor 

teljes ugy1ntézésre nyitva álló hataridö 

betartásra IS kerul. 

anyagi JOil 1ogszabalysértések VIZSgálata At anyaa1 )Oiszabályok az •IJ'Írása1nk soran 

k1admányozaskor, 1rattarozaskor érvényesulnek 

j<>&talan el6ny elfogadásának figyelemmel kísérése Nem tapasztaltam ilyen jelenséget. 

balesetmegtl6zes Nem volt ilyen szerencsére. 

Az ellenőrzés megállapításainak hasmosufása érdekében tett 

javaslatok lntétkedések 

A dolgozók figyelmét felhívni, hogy az Szukség esetén 

engedélyezett keretet ne lépjek tul szolgáltatas korlátozása. 

A bejovő kuldeményeket 

A dolgozók figyelmét felhívni a határidő 
hatándőben továbbítani az 
osztályokra. A k1menó 

betartására. 
kuldemények 1d6ben 

erkezzenek a postazoba 

Feladatellátást folyamatosan figyelni, Beszámoltatás az elvégzett 

egyéni munkavégzés 1ntenZ1tását feladatokról, teljesítmény 

vizsgálni. ellenőrzése. 

A k1Sebb hibák gyors elhárításához Anyagigény felmérés, szukséges 

szukséges alkatrészek biztosítása. anyagok folyamatos beszerzése. 

Csak a negyedéves igények alapján Az igénylők figyelmét felhívni, 

történjen beszerzés, megszuntetn1 az hogy beszerzés csak a KEF 

eseti megrendeléseket. rendszeren keresztül torténhet. 

Informatikai rendszer fejlesztese 
Folyamatban lévő 1nformat1ka1, 

támogassa az ugyintéz61 munkát, s a 
elektronikus ugymtézési 

vezetói kontroll tevékenységet. 
folyamatok támogatása, aktív 

részvétel a fejlesztésukben. 

elektronikus rendszerek 
Kozpont1 elektronikus 

Központi 

fejlesztése 
rendszerek oktatása az 

ugy1ntézők fele 

Né&Y szem elve alapján az 

ugymtézt5k párosával 

Négy szem elvének b1Ztosftása. Átlátható 
helyszínelnek, hatósági 

ellen6nznek, s ugyféllel 
ügyintézés b1Ztosítása. Vezet61 kontroll 

tárgyalnak. Oktatás a korrupció 
és oktatás. 

megel6zése érdekében, a 

j<>&kovetkezmenyekre való 

figytlem felhívásával. 

Munkatarsak munkavedelm1 

Munkavédelmi e16írások betartása és 
oktatásának előírása és 

betartatása, munkavedelm1 eszkozok 
kontrollálása, munkavédelmi 

b1Ztosítása. 
eszkozok b1Ztosítása h1vatah 

koltsecekbe való 

betervezesével. 

7 számu m~ll'1<1j 

a 85/2018.(V. 31.) sz hot6rozoth< 

Történt-e felelősségre 

vonás {Igen/nem) 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

Igen, vezetó1 szóbeli 

figyelmeztetés az 

eljáró ügy1ntéz6 felé. 

Nem 

Nem. 

Nem. 



Szervezeti egység 

megnevezése 
Azonosított kockázat 

Iratkezelés; iratkezelés (téves. szabálytalan 

Hatósági F6osztály 
érkeztetés, iktatás; irat eltűnés; hibás borító 

~pítésügyl Osztály 
kitöltés; hibás irattározás; kései előzményezés) 

során infrastruktúrális külső1 illetve működési és 

üzemeltetési belső kockázat 

Nem kerülnek betartásra a kötelezettségvállalási 

szabályzatban leírtak 

Az ügyintéző nem a jogosultnak utalja át az 

összeget. 

A pénztáros többet/kevesebbet fizet k1 az 

utalványozott összegnél 

Nem kerülnek betartásra a kötelezettségvállalási 
Gazdasági Osztály 

szabályzatban leírtak 

Adatszolgáltatási kötelezettség késedelme vagy 

elmulasztása 

Belső-, külső adatszolgáltatások késedelmes 

teliesítése 

Eljárási szabályok, jogszabályok nem kellő 

körültekintéssel történ6 alkalmazása. 

Eljárási szabályok, Jogszabályok nem kellő 

körültekintéssel történő alkalmazása. 
Hatósági Főosztály 

A munkatársak magatartása, az ügy mennyisége, 
Igazgatási Osztály 

továbbá a müködési környezet és környezeti 

körülmények befolyásolják. 

Nem azonosított kockázatot 

Bels6 szervezeti egységek vezet61 ellenörzésel 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett 

vezet61 ellenőrzések 
Ellen6rzés megállapításai 

Az elektronikus és papír alakú úgyiratok 

egységét nehéz biztosítan1. A lezárt ügyek 

iratkezelés ellenőrzése kiadmányozáskor, nehezen 1rattározhat6ak. Papírmentesség nem 
1rattározáskor valósul meg az elektronikus ügyintézés mellett. 

A korábbi papír alapú iratok az elektronikus 

üovekhez nehezen szerelhetőek. 

Az érvényesítés alkalmával a számviteli csoport 
~rvényesítéskor a kötelezettségvállalás szabályai munkatársai ellenörizték a kötelezettségvállalás 

betartásának ellenőrzése szabályainak betartását, a hiányosságokat, 

esetleges hibákat Javították 

Elkülönített bankszámla meglétének figyelemmel Utalások előtt megtörténik a rögzített tételek 

kísérése, utalás ellenőrzése ellenőrzése, melyet dokumentálnak is. 

Pénztárak pénzkészletének ellenőrzése pénztárrovancs A pénztárrovancs során eltérést nem 

keretében tapasztaltunk 

Minden megrendelőt pénzugy1 elleniegyzéssel 

Megrendelők pénzügyi ellenjegyzése kell ellátni, ha a kötelezettségvállalásnak a 

megrendelő a dokumentuma 

A általános közzétételi lista Gazdasági Osztályt érintő Negyedévente felül kell vizsgálni a közzétett 

feladatainak teljesítése adatokat 

A támogatások pénzúgy1 ellenjegyzésekor 
A támogatások pénzügyi elleniegyzéskor 

meggyőződés arról, hogy a támogatási szerződésben 
meggyőződtünk arról, hogy a támogatási 

meghatározott felhasználási, beszámolási hatándök 
szerződésben meghatározott felhasználási, 

kellően biztosítJák-e az önkormányzati pénzeszköz 
beszámolási határidők kellően biztosítják-e az 

önkormányzati pénzeszköz megfelelő 
megfelelő felhasználását és a költségvetési beszámoló 

felhasználását és a költségvetési beszámoló 
elkészítéséig szükséges információkat. 

elkészítéséig szükséges információkat. 

előzetes vizsgálat a jogszabályok ismeretéről 
A jogszabályok változását az érintett úgymtézők 

figyelemmel kísérték 

a Jogszabályok betartásának ellenőrzése az egyes A jogszabályok változását az érintett ügyintézők 

eljárásokba az egyes eljárásokba beépítették 

Az eljárási határidők változását az érintett 
eljárási határidők nyomon követése 

ügyintézők az egyes eljárásokba beépítették 

az ügyintézői leterheltség vizsgálata 
az Osztályon létszám hiány van a megváltozott 

l 10!!szabálv1 kornvezet miatt 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett 

javaslatok Intézkedések 

A hivatal iratkezelési szabályzatát 
Iratkezelési és ügyrendi 

aktualizálni kell a megnóvekedett 
szabályzat módosítása. 

adatvesztési kockázat miatt . 

lrvényesiteni csak a szabályos 
alátámasztó dokumentumok, Intézkedés nem történt. 

b11onylatok alapján lehet 

A rögzített tételek 

Csak megfelelően dokumentált utalások 
ellenőrzésének feladata 

telies íthetőek 
bekerült az érintett 

munkatársak munkaköri 

leírásába 

Javaslat nem készült Intézkedés nem történt. 

Javaslat nem készült Intézkedés nem történt. 

A közzététellel kapcsolatos 

Javaslat nem készült 
fe ladatok bekerült az érintett 

munkatársak munkaköri 

leírásába 

Javaslat nem volt Intézkedés nem történt. 

belső továbbképzések, 

értekezletek tartása 

a kisebb mulasztásokat orvosolni kell 
kiadmányozás előtt az elJárások 

áttekintése 

kiadmányozás előtt az eljárások 
a kisebb mulasztásokat orvosolni kell 

áttekintése 

létszámbővítés 
javaslat megfogalmazása a 

munkáltató iránvába 

7. sz6mú m~/Jék/1 

o 85/ 2018.(V. 31.) sz. horórozorhc 

Történt-e felel6sségre 

vonás (Igen/nem) 

Igen, vezetői szóbeli 

felhívás az eljáró 

ügyintéző felé az iratok 

(elektronikus és papír 

alapú) szakszera 

kezelésére. 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 



Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

7. szdmú m•lli!k! 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hotdrozath< 

Szervezeti egység 

megnevezése 
Azonosftott kockázat 

Kockázat csökkentése érdekében végzett 
vezetői ellenőrzések 

Ellenőrzés megállapltásal 
I Az ellenl!rzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett 1 Történt-<! felelősségre 

javaslatok Intézkedések 

A Közgyűlés előkészítésével és a döntések 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának A köz.gyű lési . elöter1esztéseket az . érintett Az elöteqesztések hatá ridőben történő ~ s~tikséges egyeztet~sek 

Nem születnek meg határidőben a 

döntések. 

folyamatos vezetőo ellenőrzése a jegyzői kabi~et~t dolgozok_ hatan~őben,. a jogszabalyoknak elkészítése érdekében az egyeztetéseket e'.de.k~ben feljegyz~sek 
kőzgyülésilérintő feladatok tekintetében. Ez az ellenorzes megfelel~en elkesz1tettek. A2 egyeztetese~ az illetékes tisztségviselőkkel, vagy kesz_itese, amellyel 1doben 

rendszeres, heto, vagy szükség szerinti gyakoroságú lefolytatasa (pl. tisztségvoselőkkel , külso kül c5 rv kk 
1 

odőb n k 
11 

felhovjuk a figyelmet a 

Jegyzi!! Kabinet 

Nem azonosított kockázatot 

Határidő túllépés a feladatellátás során 

Nem azonosított kockázatot 

Nem azonosított kockázatot 

munkamegbeszélés, a feladatok egyeztetése az szervekkel) időnként nehézkes, hosszú időt vesz k ~ . sze e e e e problémára, és megoldási 
érintett dolgozókkal, valamint a feladatok igénybe. ez emenyezm. javaslatokat os teszunk. 

végrehajtásának ellenőrzése. 

A nemzetiségi önkormányzatok 

működésével osszefüggő feladatok 
folyamatos ellenőrzése. 

A nemzet1ség1 referens 

„ • . . • • .. • • • . Szorosabb együttműködés a rendszeresen egyezteti a 
t~"'.e~yeslA nemzetoségek j~gaoról szolo torveny előor~saolPolgármesten Hivatal Gazdasági gazdasági osztály 

ellatasanak szerint az önkormanyzat1 feladatok megfeleloen Osztályával a pénzügyi vonatkozású csoportvezetőjével a pénzügyi 

előterjesztések vonatkozásában. előterjesztéseket, és a döntések 
végrehajtásra kerülnek. 

végrehajtását. 

A jegyzői kabinet ügyintézőinek munkaköri leírásábanlA feladatok ellátása megfelelően, jogszerűen., é bb fi 
1 

h á 'dőklf k bb d fi lé 
. . . • . . . M g nagyo 1gye em a at n o ozotta o a 1gye s 

feltüntetett feladatai ellátásának folyamatos vezetői kellő szakertele".'mel tórtenik,hatarido tullepes betartására. ügyi ntézési határidőkre. 
ellenőrzése. csak nagyon ritkan fordul elő. 

az 

A felügyelők munkájának helyszíni ellenőrzései A felügyelők munkájukat jogszabályoknak! 
1 

k. „
1 Uogszabályi megfelelés) megfelelően végezték Javas at nem eszu t 

A felügyelők munkájának helyszim 
(ruházat, felszerelés) 

ellenőrzéselA felügyelők . egyenruházata, felszerelése "!Javaslat nem készült 
szolgálati szabalyzatnak megfelelő volt 

Intézkedés nem történt. 

Intézkedés nem történt. 

A felügyelő a helyszín~n pénz.ért ~a~y.más • IA felügyelők _ munkájának helyszíni 
juttatásért vagy juttatasra valo kolatasert cserebe, (korrupció elkerulése) 
jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. 

ellenőrzései A közterü l et-felügyelők nem 
megvesztegethetők. 

Javaslat nem készült Intézkedés nem történt. 

Nem azonosított kockázatot 

A felugyelői munka folyamatosságának 
Közterület-Felügyelet Jakadályozása, illetve a szolgálati beosztás 

átszervezése 
Az intézkedést foganatosító kózterület-felügyelö a 
KÖZREND programhoz tartozó TABLET-en rossz 
adatbevitel bői adódóan az intézkedése során az 

elkövetett szabálysértés, szabályszegés miatt 
nem a megfelelő eljárás megindítását 

kezdeményezi. 

Nem azonosított kockázatot 

Adminisztrációs hiba, jármű tiltott igénybevétel 
miatt szolgálat ellátás veszélyeztetése 

A rovancskor meghatározásra 

Egyenruházat, felszerelési tárgyak évi 
ellenőrzése (rovancs) 

kétszeri lEgyenruháik és felszerelési tárgyaik a szolgálati! . . . , . !kerültek a kötelezően 
Az elhasznalodott egyenruhazat csereJe 

szabályzatban elöirt mennyiségben meg van cserélendő egyenruházati 

A felugyelők munká1ának helyszíni ellenőrzése (alValamennyo ellenőrzéskor a 
körzetenkénti szolgálati tervben meghatározott, vezénylésben meghatározott 
vezénylés szerinti körzetben dol~ozik-e a felügyelő) teljesítettek szolgálatot 

felügyelők a 

körzetbenliavaslat nem készült 

A felugyelők mozgásának, intézkedéseinek kOvetése Az. ellenőrzött felügyelők a beosztás szerinti 

GPS alapú megfigyeléssel a KÖZREND rendszerben körzetben dolgoztak. Intézkedéseik jogszerűeklJavaslat nem készült 
(heti egy~két nap véletlenszerűen kiválasztott voltak. Néhány esetben rossz adatbevitel miatt 

felügyelőkre) az intézkedés megszüntetve. 

A felügyelők munkára való alkalmasságuk ellenőrzése, 2017-ben hat alkalommal volt szondázás, 1ttas
1 

. . 
(alkoholszondázás legalább negyed évente) dolgozó nem volt. Javaslat nem keszult 

Gépjárművek menetleveleinek az ellenőrzése A . menetlevelek ~e~et~se megfelelő, engedélyllavaslat nem készült 
nelküli 60 km-es tullepes nem volt. 

darabok. 

Intézkedés nem történt. 

Intézkedés nem történt. 

Intézkedés nem történt. 

Intézkedés nem történt. 

vonás (Igen/nem) 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 



Szervezeti egység 

megnevezése 
Azonosltott kockázat 

A társhatóságok számára a felderítéshez 

szükséges információk hiánya 

Közterület-Felügyelet 
Rossz irattári jel alkalmazása, téves adatfelvezetés 

Körzetgondnokok nem utasításnak megfelelően 

látják el feladatukat, a kórzetgondnokot feladat 

ellátás közben baleset éri. 

A szakmai feladatellátás során határidő túllépés, 

jogosulatlan pénzügyi jogkor gyakorlás, 

jogosulatlan támogatás 

Kulturális Osztály 

Késedelmes előterjesztés, engedélyeztetések 

felülvizsgálatának elmaradása, pénzügyi 

ellenjegyzés elmaradása, keretösszeg túllépés, 

célközönség téves tájékoztatása. 

Ípltészetl-müszakl Tervtanácsi vélemény 

köteles ügyek ellenőrzése: 

határidők be nem tartása, tervtanácsi ügymenet 

,eljárásrend be nem tartása.tervdokumentációk 

hiányossága, túlzott szubJektivitás 

Főépítészi Osztály 

Rendezési terv vonatkozásában: 

helyi rendelet átdolgozásának elmaradása felsőbb 

jogszabályváltozás esetén,határidők be nem 

tartása 

Polgármesteri Kabinet 

Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett 

vezetői ellenőrzések 
Ellenőrzés megállapításai 

Az ügyeleti központban dolgozók munkavégzésének az Munkavégzés megfelelő, naplókat rendszeresen 

ellenőrzése vezetik, rendszeres volt a főjegyzői ellenőrzés is. 

Ügyiratok ellenőrzése, központi 1ratári jelenként, Néhány esetben hiányos az ügyiratborító 

mintavételezéssel kitöltése 

A körzetgondnokok munkájukat a 

Körzetgondnokok munkájának ellenőrzése a helysz1nen feladatszabásban meghatározottak szerint 

végezték 

A pályázatok érkeztetése, iktatása, hiánypótlási 

Helyi onszerveződő közösségek támogatásával feladatok, valamint a pályázatok osszesítése, 

kapcsolatos feladatok ellátása előterjesztésre történő előkészítése 

szabályszerOen tortént 

Rendezvények lebonyolítása 
A rendezvények előkészítése és lebonyolítása 

szabályszerűen és hatékonyan történt. 

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert, 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett 

javaslatok Intézkedések 

Javaslat nem készült Intézkedés nem történt. 

Az ügyiratok aláírásakor több figyelmet a 

részletekre 
Gyakoribb ellenőrzés 

Javaslat nem készült Intézkedés nem történt. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a 

pontos és hatékony munkavégzés, A feladatban résztvevő kollégák 

hiszen az Önkormányzatunknak a szóbeli tájékoztatása munkájuk 
megítélését a helyi ón szerveződő Önkormányzatunk megítélésben 

kozösségek által ezen feladat elvégzése játszott fontos szerepéről . 

nagyban befolyásolja. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos a 

pontos és hatékony munkavégzés, A feladatban résztvevő kollégák 

hiszen az Önkormányzatunknak a szóbeli tájékoztatása munkájuk 

megítélését a lakosság által a kulturális Önkormányzatunk megítélésben 

rendezvények minősége nagyban játszott fontos szerepéről. 

befolvásolia. 

Ípltészetl-műszakl Tervtanácsi vélemény köteles hogy a tervek ha táridőre beérkeztek,a Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, Az adott feladatokban részt 

ügyek ellenc5rzése: tervtanácsi meghívó,jegyzőkonyv hatá ridőn határidők betartása továbbra is kiemelt vevő fe l elős kollegákkal történt 
Az eljárás ügymenetének,határ1dök belül elkészült. A Tervtanács szakmai fontosságú,kellő szakmai felkészültség szóbeli egyeztetés és 
betartásának, tervtanácsi Jegyzőkönyveknek, állásfoglalása alapján keniltek kiadásra érdekében történő áttekintés a tervek tájékoztatás az ellenőrzés 

telepuléskép1 vélemény kiadásának ellenőrzése településképi vélemények. megfelelő szintű megismerése miatt. eredményéről . 

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert, 
Az adott feladatokban részt 

Rendezési terv vonatkozásában: vevő felelős kollegákkal történt 

A helyi építési szabályzat módosításának ellenőrzése, 
hogy a felsőbb Jogszabályban meghatározott Jogszabályváltozások folyamatosan 

szóbeli egyeztetés és 
módon és sorrendben történt a helyi építési nyomon követése. 

felülvizsgálata. 
szabályzat módosításának menete. 

tájékoztatás az ellenőrzés 

eredményéről. 

7. szdmú m~ll~kJ 

a 85/ 2018.(V. 31.) sz. ha<drozath. 

Tö rtént-<! felelősségre 

vonás (Igen/nem) 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

A kabinetvezető helyettese a kabinet dolgozóival folytatott személyes beszélgetések, konzultációk, illetve munkaértekezletek keretében ellenőm a kabinet dolgozóinak munkáját. Rendszeres 

munkacsoport ulés tartására, mindig az adott beruházás, fejlesztés, pályázat, sportesemény/ támogatási és pályázati eljárás kapcsán kerül sor. Ezekről em lékeztetők készülnek. A kabinetvezetőhelyettes 

számára ezek a megbeszélések reális képet adnak a folyamatban lévő ügyek állásáról, ahol szükséges, további intézkedéseket Javasol, határidőket szab meg. 



Szervezeti egység 
megnevezése 

Szociális és 
Köznevelési Osztály 

Alonosított kockázat 

Érdemi döntéshozatalra határidőben nem kerül 

sor. Feladatellátással kapcsolatos 
számviteli/pénzügyi kockázat . 

Érdemi dontéshozatalra határidőben nem kerül 
sor. Feladatellátással kapcsolatos 
számv1teli/pénzúgyi kockázat. 

Érdemi döntéshozatalra határidőben nem kerül 
sor. Feladatellátással kapcsolatos 

számviteli/pénzügyi kockázat. 

Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

7. számú ml!l1'kll!t 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hat6rozathoz 

Kockázat csökkentése érdekében végzett 

vezetői ellenőrzések 
Ellenőrzés megállapításai 

I Al ellenőrzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett 1 Történt-e felelősségre 

vonás (Igen/ nemi 

Települési támogatásként nyújtott 

ápolási díj és kiegészítő ápolási 
elbírálásának jogszerűsége 

Települési támogatásként 
gyógyszertámogatás kérelmek 

jogszerűsége 

javaslatok Intézkedések 

Az ellátásra való Jogosultság elbírálása 

jogszerűen történt. Al ápolt gondozási A méltányossági ápolási díjra való A felülvizsgálati időszakban az 
szükségletének vizsgálata az ügyintézési jogosultság felülvizsgálatakor • e lőzetes Ellátási Osztállyal megtörtént az 

határidőben való döntést néhány esetben egyeztetés alapján a helyszini egyeztetés, melynek eredménye 
méltányosságil"súrolta". A kollégák a határidö csúszásán~k vizsgálatra történéS kijutás elősegítése - az lett, hogy heti több 

díJ kérelmek megakadályozása miatt több al.kal~mma l . saJat logisztikai ismeret híján _ szükséges ezen alkalommal 15 rendelkezésünkre 
gépjárművel (költségük megtentese nelkull, időszakban többször a hivatali bocsátották a hivatali 

kerékpárral oldották meg a helyszí~re kis'..áll~st, gépjárművek (sofőrrel) rendelkezésre gépjárműveket (kulcsosat és 
ez időigényesebb volt,mint a soforrel tortenő bocsátása. sofőrrel egyaránt). 
helyszínre menetel, amely a többi ügyirat 
fe ldolgozásától vonta el az időt. 

. ..•. A Jogszabály-módosítást mege lőzően az Az orvosokkal, 
Jogszabály-változás eredményeken! az elJarasi érintett szervekkel és személyekkel gyógyszertárakkal folyamatosan 

cselekmények a korábbi évekhez v1Szonyítva (orvosok, gyógyszertárak) folyamatosan egyeztettünk (telefonon, 
nagymértékben megváltoztak. Ez mind az egyeztettünk annak érdekében, hogy az személyesen, elektronikusan) a 

orvosok, gyógyszertárak és az úgyinté~ők ugyfél ne szenvedjen hátrányt a kezdetekben felmer~lő 
vonatkozásában oko~ott . nem.• gyógyszerköltség beszerzése miatt. A problemák megoldasa 

nyújtottlelb1Zonytalanodást. A tamogatasra vala hatósági munkát végző ugyintézők érdekében. Az úgyfeleknek 
elbírálásának jogosultságok elbírálása határidőben és a számára osztály-, illetve nyugdíjas szervezeteken 

jogszabályoknak megfelelően történt. A csoportértekezleten beszéltünk a keresztül, a Járási hivatalnak 
megállapított gyógyszertámogatás fe lhasználása változásokról, a felbukkanó problémák szakmai egyeztet/S fórumon 
korlátozva van egy adott helyre és időre, ha év megoldási lehetőségeiről. Al év közbeni tartottunk a nyíregyházi 
kozben módosult az ügyfél jövedelme vagy gyógyszerköltség-változásra vonatkozó Önkormányzatnál szociális 

gyógyszerköltsége a felhasznált keret jogi rendelkezést a helyi rendeletbe segélyezésben bekövetkező 
módosíthatóvá vált. beépítettük. változásokról előadást. 

A köztemetések költsége nagyon magas, A Kórház s napon belül igyekszik 

200.000.-Ft-ot tobb esetben IS Hatóságomat értesíteni a 
meghaladja. A költségnovekedés oka köztemetés iránti intézkedés 
legfőképpen a halott hűtési díj megtételéről. A Szabolcs-
emeléséből követkeZlk. A kórház és az Szatmár-Bereg Megyei 

, Anyakönyv adminisztrációját követően Kormányhivatal Kormánvablak 

Köztemetés költségének szabályszerű és 

megállapítása 

A köztemetések vonatkozásában a te".'etes ~l kerul fel az ugyintézőhöz a köztemetésre Osztálya elsődleges 
• napon belül megtörtént. A nem nyir~gyhaZI vonatkozó kérelem, amelynek pnontásúnak veszi a 

egyontetuJlakóhellyel rendelkező elhunytak eseteben a eredménye, hogy addig több nap IS köztemetések ugyében kért 

megtérítésre vonatkozó igényt egy határozaton eltelik, s addig intézkedés a szot1ális adatszolgáltatási kérelmünket. 

belül meghoztuk. ügyintéző részéról nem történik (nem Terv: kórházzal külön 

torténhetl, melynek révén a koztemetés együttműködési megállapodás 

költsége naponként 5000.-Ft-tal megkötése a kfütemetések 
emelkedik. A kérelem birtokában kell tárgyában felszámolt halott 
még hozzátartozót felkutatnunk, amely hűtési di) vonatkozásában. 
szintén idő igényes. 

nem 

nem 

nem 



Szervezeti egység 

megnevezése 

Szociális és 
Köznevelési Osttály 

Azonosított kocUzat 

lrdemo dontéshozatalra határidőben nem kerul 
sor Feladatellátással kapcsolatos 

számv1telo/penzugy1 kockázat. 

lrdemo dontéshozatalra határidőben nem kerul 
sor. Feladatellátással kapcsolatos 

számv1teh/ pénzugy1 kockázat. 

Belső szervezeti egységek vezetői ellen6rzésel 
2017. évben 

7 szómu m•ll,kl•t 
a 85/2018.(V 31.) sz határozathoz 

Kockbat csökkentése érdekében végzett 
vezetői ellen6rzések 

Ellen6rzés megállapltásal 
I Az ellen6rzés megállapításainak hasznosulása érdekében tett 1 Történt-e felel6sségre 

Javaslatok 

JogszabályszerOen torténtek a dontéshozatalok. 

Esetleges számellrások voltak, melyek az aláírás 
kovetkezményeként végzett ellenőnés során 
azonnal Javotásra kerultek. Az Integrál Portál Tobb esetbe~ kell kornyezettanulmányt 

Alapu lekerdező Rendszer haztartastagokra való készoteno a tamogatás elbírálása során, 
szOrésenek hasznalata (azota kozpontolag mivel a becsatolt JOVedelem es vagyoni 

. • helyzet nem minden esetben a valós 

Intézkedések 

letoltasra kerult a szocoahs ogazgata~ban kepei tükrózo. A1. IPL háztartásta ra való 
dolgozoknall soran tobb kerelmező eseteben 

0 
é é g . A kollegak azokban az 

kerult sor hiánypótlás kobocsátádra, mert sz r s ne~ letoltasa miatt UJ ugyekben, ahol a bevallott 
rendszerkent bevezetesre kerult a V1zual 

. . házta~ásában a kerelemben beadottak~al Regiszter, amelyből le tudjuk szOrno saját JOVedelem Jóval alacsonyabb, 
Telepuléso tamogatásként nyujtott helyo,ellentetben tobben éltek. Emiatt az ugyontézeso . .. . . . mont a kiadás, helyszínen 

. . . . hataskorben a Nyoregyhazan e&Y . 
lakásfenntartási támogatásra valo Jogosultsagok határidő kitolódott. Tobb ugyben os keszult k , .11 , . győződnek meg a csalad 

. la comen e u haztartastagokat. A 
elbíralásának JOiSZabályszerO meghozatala kornyezettanulmány a háHartásban élők kózuzemek (főként E.On és Főgáz Zrt.I életkorulmenyeo felől. A 

számának és él.etkorulményeonek valóságnak visszamenőleges ellenőnést kozuzemekkel 
me~relel6 tosztázasa céljából. Emiatt tobb u~yíél fo anatosított onma ánál, melynek megsokszorozódott . az 
a kerelmet visszavonta, illetve a megállapotott g ' ' . g yf r elektronikus kapcsolattartas. 
tényekkel szembesulve csatolták a eredmenyekent az . ug elek el nem 

hozzátartozóik jovedelmét igazoló használt - támogatas~~t tobb évre 
. . . visszamenoleg Onkormányzatunk 

dokumentumokat, melynek alap)an a tamogatas . . . ó áí 
· ' I bb b h szamara visszautalta vagy j v rta az 
ossz~ge 1s va tozott. A an az eset en, a ü yfelek számlá.án. 
megallapltásra kerult a támogatás kérelem g j 

benyújtasakor két havo ellátás kerult folyositásra 
a kozuzem felé. 

A kerelmek elbírálása határidőben tortent. A 
jOgszabály-módosllás eredmenyekent a rego 
berogzult szokásokon mond a tarsszervek, 
kozuzemek, mond az ugyfél vonatkozásában 

tobb~zori egyeztetesre volt szukség (kérelmek U yfeleket nyu di s 
leadasa, csatolando dokumentumok, stb.I A1. g g J3 

T 1 lé 
. . ké . . h 

1 
elbíráláshoz szukséges kozuzemo szolgáltatói Tarsszervekkel való folyamatos sázervezeteken keresztul. A 

e epu so tamogatas nt nyuJtott e yo . . t rsszervekkel, kozuzemo 
dó á k lé ál á 

1 
tői k ogazolasokon szereplő adatok hiánytalanságára egyeztetesek szóban, levélváltás, 

a ss g eze so szolg tat s helyi rende etbe~ e rta os rei kellett hívni a figyelmet. Az esetlegesen elektronikus út formájában. szolgálta~ókkal folyamatos 
betartása, JO&SZabalynak m~felel~ dontesho'.atal "letagadott" hozzatartozók hiánya miatt az Jogszabályváltozásról folyamatos qyezteteseket folytatunk és 

mond az ugyontézők, mond a Tanacsado vonatkozasaban érdemi dontéshozatal elhúzódott (az esetek tájékoztatás minden érintett számára folytattunk. A problémák 
folyamatos megoldására 

ugyanúgy Jelen voltak, mint a lakásfenntartási 
támogatásnál). A kérelmek elblrálásat kovetően 
az u11yfél nem keresi fel haladéktalanul a 
szolgáltatót, emiatt a folyósítás elindítása, s 

ezzel egyodejateg az ugyfél részéről az onrész és 
a tárgyhavi befizetések koltsége novekedett. 

torekszunk 

vonás (igen/nemi 

nem 

nem 

6 



Szervezeti egység 
megnevezése 

Szociális és 
Köznevelési OszWy 

Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

7. szdmú m•lllkl 
a 85/2018.(V. 31.) sz hatdrazath• 

Azonosftott kockázat 
Kockázat csökkentése érdekében végzett 

vezetői ellenőrzések 
Ellenőrzés megállapltásal 

I Az ellenőrzés megállapltásalnak hasznosulása érdekében tett 1 Történt-e felelősségre 

lrdem1 dontéshozatalra határidőben nem kerul1Hatóság1 bizony1tvanyok kiadása 
sor feltételeknek megfeleltek-e 

Az ugyfélszolgálato tevékenység megvalósulásalUgyfélszolgálato tevékenyseg ellen6rzése 
nem tervezhető, emberi erőforrás kockázat 

Javaslatok Intézkedések 

A hatósági bizony1tvanyok kiadása minden 

. ~setben a sz~iáhs nyilvántartás adata.'" alapultlA hatósági bizony1tványok kiadása, mivel, Folyamatos ezzel kapcsolatban 
JOgszabaly1ies a .jogszabaly1 korn~ezetet alapul veve kenilt egy meglévő JOgosultságon alapul, soron az egyuttmOkodes az Ellátási 

koadasra 
0

Tobb ugyfel az utolsó hatarnapo~ kívllhséget élvez. Osztály Iktató Csoportjával. 
kivárva ker 1gazolast, nem szamolva a hozza 

kapcsolódo adm1n1Sztrác1ós tevékenységről. 

Az ugyfélszol11álat1 tevékenység minden egyes 
napon a megszokott menetrend szennt, 
zokkenómentesen folyt Tobb esetben os A Kormányhivatal Hatosag1 

kollegatnk a Járási hivatal ugyfólszolgálato Osztalyával az egyuttmOkodés 
munkáját se111tettek azzal, hogy a hozzank folyamatos, tavalyi evben 
forduló ugyfeleket felvilágosították a járáso A társszerveknél és onkormanyzatunknál Szakmai Egyeztető Fórumot 
hivatal által nyujlandó sególyezóso formakrol és dolgozo ugy1ntezők naprakósz tartottunk a segélyezési 

jogosultsago feltóteleiről. Tobb esetben az ugyfél felkészultsegének elősegítése céljából rendszer változásairól, az 
nincs tosztában azzal, hogy ugyének intézése folyamatos együttmOkodés akár egyuttmOkodés hatékonyabbá 

melyik szervhez tartozok. A telepulések havonkénti konzultációk formájában a tételóről. Elektronikusan és 
(illetékesség szerint) lakossága és járási hivatallal. személyesen is 
településekhez tartozó támogatási formák egyuttmOkodések folynak az 

sokasága nem t1Sztázott. Ezáltal az illetékesség ugyfél céhrányos segítése 
és hatáskor hiányában átvett kérelmek áttétele érdekében az ügyintézők között. 
admm1sztrác1ós terhet ró az adott 

onkormánvzatra. 

Az ellátásra való jogosultság elbírálása során az 
ugyintézők 

)OgOSUltság 

jogszabályszerOen vizsaálták a 

egyes kulon felteteleol ,helyes 

gyakorlat ~lapján egy .főszámon egy .ugyirat~an A hatósági munkát vegzö u ontezök Az ugyfelek figyelmét a ~erelem 

lrdemo dontéshozatalra hatandőben nem kerul 
sor. Feladatellátassal kapcsolatos 

m\mv1teh/pénzugy1 kockázat. 

van elbiralva az emhtett JQgosultsagok 1rant1 gy 
1 

be. nyujtasa soran felhovjuk a 
. . szamara osztaty,-va amint 

Rendszeres gyermekvedelmo kedvezmeny, hátranyos-,kerelem. A hatarozatokon feltuntetesre kerultek tajékoztatóban szereplő 
• . csoportertekezletek alkalmaval 

halmozot~an hátrányos helyzet elborálasanak a kotelező elemek. Az ugyfelek altal 11yakran beszeltunk a felmerulc5 problémakról, a dokumentumok csatolas„ra, 

JQgszerOsege hoanyosan benyujtott kerelmek miatt k1toldó1k megoldáso lehetősegekről valamint a valamo~t a JOgszabalyo 

lrdemo dontéshozatalra határidőben nem kerul 

sor Feladatellátással kapcsolatos 
számv1teh/pénzugy1 kockázat. 

Rendkivuh telepuléso támoaatás 
jogszerOsége 

az erdemo dontéshozatal, melynek ioeszabályo valtozasok alkalmazasaról. változasokról folyamatosan 
eredmenyekent az oktataso-neveleso tájékoztatjuk ugyfeleinket. 
tntezmények vosszamenőlegesen nehezen tudják 

érvenyes1teno az ehhez kapcsolódó 
kedvezményeket. 

Adminosztrácoós terhek csokkentése 

érdekében figyelembe véve a 
Jogszabályi-változások ellenére az ugyek benyújtott kérelmek számát is - az 

elblrálása határidőben torténtek, az ugyintézők előadói ívek főszámos oktatás esetén 

, , • • 1 kulonboző nyilvántartások alapján győződtek automatikus kotoltése az oktatás során.,A megoldáso le. hetőséget 
elbiralasanak meg a h1anyzó adatokról, emiatt a ugymtézés Figyelemmel arra, hogy ezen támogatás folyamatosan keressük az 

menete az érdemi dontéshozatahg felgyorsult, esetén a kérelmek havi mnten kerulnek Ellátási Osztállyal karoltve 
ez a tobb1 tamogatasra vonatkozoan IS k1hatassal benyújtásra az ugyfelek esetében, ÍllY az 

volt ugyirat tomeget csokkenteno kell. Az 

ugyirat tóbb munkaállomason keresztul 

mozog. 

vonás (Igen/nem) 

nem 

nem 

nem 

nem 



Szervezeti egység 
megnevezése 

Szoclálls és 
Köznevelési Osztály 

Vagyongazdálkodási 

Osztály 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési 
Osztály 

Belső szervezeti egységek vezetői ellenőrzésel 

2017. évben 

7. számú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozorhoz 

A1.onosltott kockázat 
Kockázat csökkentése érdekében végzett 

vezetői ellenőrzések 
Ellenőrzés megállapltásal 

I A1. ellenőrzés megállapltásalnak hasznosulása érdekében tett 1 Történt-e felelősségre 

javaslatok Intézkedések 

A kütonböz6 társhatóságok 
ügyében érkezett 

A bíróságokkal folyamatos a 
környezettanulmányok 

megkeresésüket osztályunkra továbbítják. A 

hdemi döntéshozatalra hatándéSben nem kerül lKOrnyezettanulmányok készítése 
sor. 

nem Osztályunk hatáskörébe tartozik. Ezt a Tarsszervekkel, bíróságokkal való adategyeztetés, sajnos 
szignálás alkalmával derül ki, hogy adott ugyl . !telefonon történő 

t~r'.s~erveknek jogs.zabállyal IS alátámasztjuk. A folyamatos egyeztetés, együttműködés. megkereséseikben még mindig 

borosag1 megkeresesek több esetben hiányos nem a teljes adattartalmat 

A1. önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó 
klsajátltással kapcsolatos feladatok 

adattartalommal bírnak, ez 
hatándőben tortén6 elkészítését IS. 

nehezíti 
közlik. 

Kormányhivatal által hozott határozatokban . A k1SajátítáS1 határozatokban megállapított 
foglaltak be nem tartása, a tulajdonosi változások, Az ö~kormányzatl beruházásokhoz kapcsolódó kártalanltáSI eljárások vonatkozásában a Az. edd1g1 gyakorlatnak megfele lően , 
ingatlannyilvántartásban történő átvezetések klsajá~1tással kap~solatos feladat~k feltételek teljesültek, a kártalanítások tov~bbra is a k_ormányhivatali Az adott feladatokban részt 
hiánya, Korma~yh1vatal altal hozott .hataro~atokban. fogl~ltak határidőben, a kormányhivatali határozatoknak hatarozatoknak megfeleloen kell eljárni, vevő felelős kollegákkal történt 

illetve a vagyon kataszterben történő betartasa, . . a , t~la~don~SI , valtozasok, megfelelően teljesítve lettek, az az abban , fog la~takat k~vetn i, az szóbeli 
nyilvántartásba vétel elmaradása '.ngatlanny1lvantartasban tortenő at~ezete~e, ingatlannyilvántartásban és a 1 ngatlanny1lvant~rtas es a tájékoztatás 

egyeztetés és 

az ellenörzés 

A kacsolódó pénziJgyi teljesítések nem a 111,etve a vagyonkataszterben tortenó nyilvántartásba vagyonkataszterben a változások átvezetésre v~gyonkataszten átvezetések eredményéről. 
határozatokban foglaltakban megfele lően vetel k .. 1 k torténjenek meg. 

történik, határidő betartásának elmulasztása A kacsolódó pénzügyi teljesítések ellenőrzése . eru te 

Gazdasági Társaságok vonatkozásában : Gazdasági tá',saságok vonatko~ásában:. . Az önkormányzati tulajdonban lévő 
A vonatkozó szerződések nem megfelelő Az önkormanyzat tulajdonaban levő gazdasagi , , , • , • 

, , • , , . . , , gazdasag1 tarsasagokkal kötött szerzodesek, A1. eddigi gyakorlatnak megfeleloen, Az adott feladatokban részt 
nyomon.követese., Kockazatí ,te~y.ező, ha a~ egy~s tarsa~ag~kkal kapcsol~tos adminiszt~acios , feta.dalok szerződés módosítások nyomonkovetése, továbbra is folyamatos kapcsolattartás a vevő felelős kollegákkal 
szerződesekhez p~nzügyi teljesites kapcsolod1k, es ellenorzese. .szerző~esek,, szerződes modositások felülvizsgálata évente szükséges. gazdasági társaságokkal, a portfólió portfolió menedzser, gazdasági 

a~ n~m a szerződesben foglaltaknak megfelelően nyomonk.ov:te.se, .felulv1;.sg~l~ta .k 11 ő , A pénzügyi teljesítések szerződésekben menedzserrel, a szerződések ügyintéző - történt szóbeli 

tor.ten,ik. , , . A kacsolod~ penz.ugyi '.e iesite~e e e.n . rzes~. .. foglaltaknak megfelelően történnek. vonatkozásában folyamatos legyen a egyeztetés és tájékoztatás az 
Szukseges egyeztetesek elmaradasa eseten az ~ ~azda~ag1 t~rsasago~ . tamogatas1, . p~nzeszko~ Szükséges egyeztetések és az együttműködés a nyomon követés. ellenőrzés eredményéről . 
önkormányzat, mint tulajdonos nem tudja atadasi igenyek es lehetosegek egyezteteseben valo 
megtenni a szükséges intézkedéseket, részvétel gazdasági társaságokkal megfelelő. 

A beruházást nem tudjuk időben befejezni, a 
fejlesztés a következő évre IS áthúzódik, 
létesítmény uzembehelyezése (pi: tanévkezdés) 

késik 

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

késik 

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert, A NYiRSÉGVÍZ Zrt·vel történt 
hogy a beérkezett lakossági kérelmekre egyeztetés eredményeként a 

válaszlevelekben az igénylők tájékoztatást késedelem okai tisztázásra 

önkormányzati fejlesztések megvalósításávallkaptak ~z ugy . folyamatáról, az igények , kerültek, mely szerint külső 

k 1 b h
. . . f 

1 
d k k . , b feldolgozasa megtórtént, döntésre az illetékes Egyeztetes a NYiRSÉGViZ Zrt-vel; tényező, hogy a beruházásokat a 

apcso atos eru azo1 e a ato vonat ozasa an az . . . . . . „ 
ivóvízhálózatbövítések megvalósításának folyamata b1zo~sagok ele lett te rJes~tve . A b1zottsagi kesedelem okainak megkeresese Mag~ar e_nergetika1 és Kózmu 

dontesekről mind a lakossag, mind pedig az szabalyozas1 Hivatallal Jóvá kell 
üzemeltető (NYiRSÉGViZ Zrt) értesítést kapott. hagyatni, a jóváhagyás 

Egyes esetekben a beruházás a döntésez időpontját megelőzően a 
viszonyítva későbben valósul meg. 

A vezetői ellenőrzés során megállapítást nyert, 

hogy a Közgyűlés által 2016-ban elfogadott 
helyek kozül a 1elenleg1 fejlesztés helyszínei 

beruházás nem kezdhető el. 

megfelelnek. A fejlesztés forrásai biztosítottak, a d , • , , Tekintettel arra, hogy a 
önkormányzati fejlesztések megvalósításávallkiviteli tervek elkészültek. Megvalósítására a GI ahz ~s~gosab'bdmk~gbvalositas besetleg:s fejlesztés lezárult, a szerződés 

h . . f 1 d k k • ' b b , 1 , , 1 f 1 , k .1 e etosege er e e en a eszerzesi 1 ő , 
kapcsolatos beru azoi e a ato vonat ozasa an ~szerzes1 e jaras e o ytatasra eru t, a -~yertes eljárásra me hívandó vállalkozások ~e jesült, az ellen rz:si 
kutyafuttatók megvalósltásának folyamata vallalkozóval a szerződés meg lett kotve. A , • g javaslatot a 2018. évi beszerzesl 

megvalósítás után a műszaki átadás-átvétellel köret szelesebbre kell kiterjeszteni. eljárás során lehet alkalmazni. 

egyidejOleg az elkészült létesítmények 
üzemeltetésre átadása a NYiRW Nonprofit Kft-
nek megtörtént. 

vonás (Igen/nem) 

nem 

nem 

nem 

Nem 

Nem 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosított kockázat 

EgészségOgyi Alapellátási 

Igazgatóság Nem azonosított kockázatot 

Fogászati röntgen 

EgészségOgyi Alapellátási 

Igazgatóság 

Foglalkozás egészségügyi 
Nem azonosított kockázatot. 

ellátás 

Egészségügyi Alapellátási 

Igazgatóság Nem azonosított kockázatot. 

Védőnői szolgálata 

Ny1lvantartás (néprajzi/történeti/régészeti 

osztály/könyvtár/adattár nem megfelelő módon, 

nem a jogszabályi előirásoknak megfelelően 

készül el 

Kulturális javak múzeumon kívüli mozgatása 

Jósa András Múzeum 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellen6rzések 

Ellen6rzés megállapításai 

Betegellátás és ahhoz kapcsolódó dokumentáció 1997. évi CLIV Eü. Rendelet megfelelően mOködik a 

vizsgálata szolgáltatás 

Betegellátás és ahhoz kapcsolódó 

dokumentáció, számítógépes program A számítógépes naprakészsége nem adott. 

naprakészségének vizsgálata 

Tárgyi eszközök minőségének és meglétének 

vizsgálata, azon belül szarő vizsgálatok Néhány esetben tárgyi eszközök cseréje, hitelesítése. 

ellenőrzése 

A nyilvántartások (leltárkönyvek, gyarapodási napló, 

Nyilvántartások ellenőrzése 
letéti napló, kölcsönzési napló) az Állami Számvevőszék 

2016. évi ellenőrzése során feltárt hiányosságok 

kiküszöbölésével, a törvény által előírt módon vezetik 

Külföldre történő kölcsönzés szerződéseinek A szerződések a Jogszabálynak megfelelően kerültek 

ellenőrzése kialakításra, a szükséges mellékletekkel rendelkeznek 

Hetente vezetői értekezletek, melyen az 

osztályok és csoportok munkáiról készített Nem minden esetben valósult meg a beszámolókban 

szóbeli és írásbeli beszámoló ellenőrzése lelrtakból minden tevékenység 

megtörténik 

Minősítések (határidőre történő) elkészítése 
A minősítések megfelelően kitöltve, határidőre 

elkészültek 

8. számú melléklet 

a 85/2018.{V. 31.) sz. hot6rozothoz 

Az ellen6rzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

Nemvolt. Nemvolt. Nem 

A számltógépes adatok A számítógépes adatok 

aktualizálása. aktualizálása. 
Nem 

Minden esetben, 

Néhány esetben tárgyi 
védőnői jelzésre a 

eszközök cseréje, 
tárgyi eszközök 

Nem 
cseréje, hitelesítése 

hitelesítése. 
folyamatosan 

megvalósul. 

Nincs Nem szükséges Nem 

Nincs Nem szükséges Nem 

Szóbeli felszólítás a 

lelrtak betartására/ 
Szóbeli megbeszélés Nem 

határidőre történő 

elvégzésére 

Nincs Nem szükséges Nem 
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Sierveieti egység 
Alonosftott kockilzat 

megnevezése 

KÖZIM 

Széchenyi István 

Szakgimnázium, Nem azonosított kockázatot. 

4400 Nyíregyháza, 

Városmajor u . 4. 

KÖZ.IM 

Krúdy Gyula Gimnázium, 

4400 Nyiregyháza. Epreskert 

utca 64. 

Nem azonositott kockázatot. 

Sipkay Barna 

Szakgimnázium, 

4400 Nylregyháza, Krúdy 

Gyula. utca 32. 

KÖZIM 

Krúdy Gyula Gimnázium, 

4400 Nyiregyháza, Epreskert 

utca 64. 

Nem azonositott kockázatot. 

Sipkay Barna 

Szakglmnálium, 

4400 Nyiregyháza, Krúdy 

Gyula. utca 32 

KÖ21M 

Krúdy Gyula Gimnázium, 

4400 Nyíregyháza, Epreskert 

utca 64. 
Nem azonosltott kockázatot. 

Sipkay Barna 

Szakgimnázium, 

4400 Nyíregyháza, Krúdy 

Gyula. utca 32. 

Intézmények vezet6i ellen6rzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belsll 
Ellenllrzés megilllapftilsai 

ellenllrzések 

Munkaidő ellenőriés A dolgozó munkaidejében a munkahelyén tartózkodott 

A dolgozó egyik, munkakörében munkavégzésre 

Munkaidő ellenőrzés 
megjelölt intezményben sem tartózkodott, a Sipkay 

Szakgimnáziumban az ellenőrzést követ/len 10-15 perc 

múlva jelent meg az irodájában. 

A dolgozó egyik, munkakörében munkavégzésre 

Munkaidő ellenőrzés 
megjelölt intézményben sem tartózkodott, a Sipkay 

Szakgimnáziumban az ellenőrzést követően 10-15 perc 

múlva Jelent meg az irodájában. 

A dolgozó magatartásával a munkaköri leirásban 

meghatározott feladatokat nem végezte el, ezzel 
Munkaköri leírás betartása 

munkaviszonyból származó kötelezettségeit 

megszegte. 

8. sz6mú melléklet 

a 85/1018.(V. 31.) sz. hot6rozothoz 

A1 ellen6riés meg;lllapftilsalnak has1nosulása Történt-e 
érdekében tett felelllsségre 

von;h 

javaslatok inté1kedések 
(igen/ nem) 

Nem szükséges Nem Igényelt Nem 

A dolgozó készítsen 
Szóbeli figyelmeztet és Nem 

munkanap fényképezést. 

Javaslattétel nem történt. Szóbeli figyelmeztetés Nem 

A dolgozó tartsa be a 

munkaköri lelrásában Írásbeli figyelmeztetés Igen 

foglalt kötelességeit. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kocUzat 

megnevezése 

KÖZIM Nem azonositott kockázatot. 

Humánerőforrás hiánya 

Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár 
Állományellenc5rzési tevékenység 

Médiatári eszközök amortizációja, avulása miatti 

bevételkiesés 

Nem azonosított kockázatot 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
Ellenőrzés megállapftásal 

ellenőrzések 

Munkanap fényképezés Egyes dolgozók munkaldc5 terhelése nem volt arányos. 

A szervezeti átalakitás miatt, a munkakörök pontos 

meghatározása, a munkakörök betöltéséhez szükséges 

Személyi anyagok felülvizsgálata végzettségek, minden dolgozó személyi anyagának 

átvizsgálása, a további szakképesítésért járó pótlékok, 

idegen nyelv használata a munkakörhöz kapcsolódóan. 

A munkavállalók munkaidc5 és munkaidőkeret 
Adminisztrációs problémák, nem megfelelc5 értelmezés 

betartása, jelenléti ív átnézése időszakosan 

~v végi adatmentés a Huntéka rendszerben Az adatmentés adatveszteség nélkül megtörtént 

A kollégák figyelnek a költségekre. Vezetékes 

A vezetékes és a mobilflottás telefonok telefonhasználatnál sem volt kiugró összeg. A 

költségének alakulása, telefonhasználati mobilhasználat költségeinél nem volt kiugró probléma. 

szabályzat aktualizálása és betartatása Ha valaki mégis túllépi keretét, az a többréta munkára 

és nagy kapcsolatrendszerre vezetheti! vissza. 

8. sz6mú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hat6razathoz 

Az ellenőrzés megállapfthalnak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett 

felelősségre 

vonás 

javaslatok lnté1kedések 
(igen/nem) 

Biztosítani kell az arányos Munkafolyamat 
Nem 

munkavégzés feltételeit. átszervezése 

Több munkatárs 
Módosításra kerültek a 

esetében szükséges volt a 
kinevezések, a KÖZI M 

kinevezés módositása, 
munkaügyese a 

nem megfelelc5 besorolás, 
dolgozók személyi Nem 

munkaköri leírások 
anyagait rendbetette, 

pontos1tása. 
helyileg elkerült az 

intézményből. 

Vezetc5i értekezleteken 

Az osztályvezetc5k 
az osztályvezetők 

gyakrabban ellenőrizzék a 
figyelmeztetése, hogy 

dolgozók jelen léti ívét, 
következetesen 

Nem 

munkaidőkeret 
ellenc5rizzék a dolgozók 

fe lhasználást. 
jelenléti ívét, 

munkaidőkeret 

fe lhasználást 

Nem releváns Nem releváns Nem 

Felhivtuk a kollégák 

figyelmét, továbbra is 

f1gyel1enek a vezetékes A flottás mobilra új 

telefon használatra. szenc5dést kötöttünk a 

Amennyiben lehetséges Vodafonnal az év 
Nem 

használják a flottás második felében, az ő 

mobilokat az olvasókkal, ajánlatuk volt a 

Intézményekkel, legkedvezőbb 

rendezvényekkel 

kapcsolatban. 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosított kockázat 

Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár 
Nem azonosított kockázatot 

Nyíregyházi Cantemus 

Kórus Nem azonosított kockázatot. 

PR referens 

Nyíregyházi Cantemus 
A jegyértékesítés bői származó bevétel nem 

Kórus 
egyezik meg az eladott jegyek értékével. 

Jegyértékesítés 

Nyíregyházi Cantemus 

Kórus Nem azonosított kockázatot. 

Jelenléti adatösszesítés 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső 
ellenőrzések 

Ellenőrzés megállapításai 

A kérdő ívezés eredménye nem indokolja a többlet 

nyitvatartást, viszont a nyári 3 hét zárvatartás 

Olvasói igényfelmérő kérdőívek csökkentése 1 hétre kedvező volt, két hét alatt 243 fő 

iratkozott be, ami nagyon jó a nyári időszakban, amikor 

programjaink is csekélyebb számban vannak. 

Hangverseny belépésre Jogosító nyomtatványok 

Hangverseny jegyek elkészítésének határideje (jegyek) készítési folyamatában fo lyamat csúszás 

tapasztalható. 

A hangverseny bevételek elszámolásának Az alka lomszerű ellenőrzés során a bevétel egyezést 

ellenőrzése mutatott az értékesített jegyek tőpéldányival. 

Az jelenléti összesítő szúrópróbaszerű 
A jelenléti összesítő szúrópróbaszerO ellenőrzése, 

adattartalom összevetése során az adattartalom 
ellenőrzése, adattartalom összevetése a 

megegyezett a próbákhoz kapcsolódó eredeti jelenléti 
próbákhoz kapcsolódó eredeti jelenlét i ívekkel 

ívekkel. 

8. szómú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozothoz 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felelllsségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/ nem) 

A heti 45 óra nyitva 

tartás a megyei 

hatókörO városi 

A négy kettősfunkciójú könyvtárak 

fiókkönyvtár tekintetében 

nyitvatartását még év viszonylag jó, a 

elején megváltoztattuk, minisztérium kérésére Nem 

az iskolai i dőhöz illetve a felmértük a lakossági 

lakossági igényekhez igényeket, a nyári 

igazítva. nyitvatartást és a 

fiókkönyvtárak 

nyitvatartását 

változtattuk. 

Meg kell konkrétan 

határozni a 

rendezvényhez Hangverseny naptár 

kapcsolódó alapján a határidők Szóbeli 

jegyértékesítés kitűzése, tervek, figyelmezte 

kezdőpontját, s ehhez nyomdai munkák tés. 

igazítani a folyamat ütemezése 

időz ítést. 

Intézkedésre nem 
Javaslattétel nem történt. 

került sor. 
Nem 

Intézkedésre nem 
Javaslattétel nem történt. 

került sor. 
Nem 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosított kockázat 

Váci Mihály Kulturális 

Központ dolgozói Nem azonosított kockázatot. 

ellenőrzése 

Váci Mihály Kult urális 

Központ/gépkocsik 

üzemeltetés és elszámolás szakmai feladatellátásból eredő kockázat 

szabályszerűségének 

vizsgálata 

Váci Mihály Kulturális 
Nem azonosított kockázatot. 

Központ/Tagintézmények 

Váci Mihály Kulturális 

Központ/Tagintézmények 
Nem azonosított kockázatot. 

szabadságnyilvántartás 

ellenőrzése 

Váci Mihály Kulturális 

Központ/Tagintézmények Nem azonosított kockázatot. 

Beszámolók 

Váci Mihály Kulturális 

Központ/Tagintézmények Nem azonosított kockázatot. 

Teljesítés szakmai igazolása 

Váci M ihály Kult urális 

Központ/Tagintézmények Nem azonosított kockázatot. 

jelenléti ívek 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellen6rzések 

Ellenllrzés megállapltásal 

Munkaidő betartás ellenőrzése. A dolgozók időben megielentek a munkahelyen. 

Adott hónapban a gépkocsikhoz tartozó szigorú Megfelelő nyomtatványok kerültek alkalmazásra az 

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

megfelel-e az előírásoknak. kitöltése szabályszerű volt. 

Tisztasági és higiéniai körülmények megfelelőek Az épület higiéniai szempontból minden al kalommal 

e. megfelelt az elvárásoknak. 

Dolgozók szabadságának vezetése a jelenléti Az egyeztetéseket elvégeztük, a nyilvántartások 

íven. és a nyilvántartásokban. egyezőséget mutattak a jelenléti ívvel. 

A beszámolók határidőre történő leadása. Főbb 
Néhány munkatárs késve adja le beszámolóját. 

megállapításai. 

A szakmai teljesítések során az ellenőrzés nem talált 
Aláíró jogosultságának ellenőrzése. 

hiányosságot. 

A kitöltés és a túlórák ellenőrzése. Általánosságban megfelelő a kitöltés. 

8. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellen6rzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok Intézkedések 
(igen/nem) 

Intézkedésre nem 
Javaslattétel nem történt. 

került sor. 
Nem 

Nyomonkövethetőség és 

takarékosság céljából 

ügyintézői feladatkörben Gépkocsi igényről 
Nem 

heti ütemterv készítése, nyilvántartás vezetése. 

gépkocsi igény előre 

jelzése. 

Munkavédelmi 

előírásokat a takarítási Munkavédelmi 
Nem 

munkafolyamatok közben eszközök biztosítása. 

tartsák be. 

Jelenléti ív és a 

szabadságtömbben 
Az ügyintéző havonta 

kiírtak egyeztetésre Nem 
végezzen ellenőrzést. 

kerültek legalább havi 

rendszerességgel. 

Munkatársi 

Konkrét dátumhoz kötno a értekezleten 
Nem 

leadási határidőt. jegyzőkönyvbe kerül a 

leadási hatá ridll. 

Intézkedésre nem 
Javaslattétel nem történt. Nem 

került sor. 

Helyes formai kitöltésre 
A jelenléti ívek 

folyamatos Nem 
tett javaslat. 

ellenőrzése. 

s 



Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosltott kockázat 

Pontatlan adatrögzítés, határidő elmulasztása. 

Búzaszem Nyugati óvoda 

Törvényi változások figyelmen kívül hagyása 

ellenőrzése elmulasztása 

Költségvetési tételek átgondolat lansága, egyes 

elemek kihagyása 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellen6nések 

Ellenőrzés megállapltásal 

Szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösségek az éves munkaterv szerint 

Gyermeki mérések eredményei egyéni fejlődés működnek. A 3-7 éves korú gyermekek fejlődését 

nyomonkövetése, szokás- szabályrendszer, nyomon követő dokumentáció, vezetésük folyamatos 

Fejlesztőpedagógusok tevékenysége, integrált A részképesség zavaros gyermekek fejlesztési terv 

nevelés szerinti fej lesztése. 

Dokumentációk ellenőrzése: Felvételi és 
A törvényi változásoknak megfele lően a tartalmak 

mulasztási napló Csoport napló 
aktualizáltak. Értékelések rögzítése a 

csoportnaplókban. A jelenléti ívek vezetése néhány 
Gyermekvédelmi feladatok Jelenléti ívek 

Szabadság nyilvántartók 
dolgozónál hiányos. A szabadság nyilvántartó vezetése 

pontos, naprakész 

Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése, éves 
Munkálatok a velük egyeztetés után történnek. A 

költségvetés tervezése-együttműködés a 
leltárfelelösök dokumentációja naprakész, a 

Gondnoksággal. Beszerzési igények, felújítási 
gondnoksági dokumentációval megegyező. 

munkálatok egyeztetése, ellenőrzése. 

8. szómú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozothoz 

Az ellenőrzés megállapltásainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/ nem) 

Továbbképzéseken 

való részvétel. 

Elvárásoknak, 
Szakirodalom 

jogszabályoknak, 
beszerzése, 

Nem 
megismerése. A 

munkatervnek megfelelő 
fej lesztőpedagógusok 

történt 

munkavégzés. 
folyamatosan végzik, 

tartalmát naplóban 

rögzítik. 

A hiányzó, pontatlan 

adatok javítása 

megtörtént. 

Az egységes 

nyilvántartás vezetés 

Pontos, tudatos érdekében 

adatrögzítés a megbeszéléseket 
Nem 

történt 
továbbiakban is tartottunk. 

A gyermek szociális 

helyzetének 

fo lyamatos 

figyelemmel kísérése 

nagyon fontos. 

Folyamatos egyezetés 

Gondnoksággal együttműködés a Nem 

folyamatos egyeztetés Gondnoksággal, történt 

tag intézményekkel 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosltott kockázat 

Nem a törvényi előírások szerint mOködik az 

intézmény 

Intézményben mOködésgátló esemény ingatlan 

Búzaszem Nyugati Óvoda 
állagromlás, balesetveszély. 

Nem megfelelő végzettségü dolgozó felvétele. 

Pontatlan adatszolgáltatás 

Nem megfelelő pénzügyi gazdálkodás 

Hiányos előírásnak nem megfelelő személyi 

anyag, nem jól nyilvántartott, nem teljesített 

továbbképzések. 

Intézmények vezetlSI ellenl!rzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belsl5 
ellenl5rzések 

Ellenl5rzés megállapltásai 

A törvényi előírások szerinti dokumentumok 
A dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelően 

ellenőrzése: PP, SZMSZ, Házirend, Munkaterv, 
készültek, a dolgozók számára elérhetőek. 

Továbbképzési program, szabályzatok. 

Az óvoda a törvényi előlrásoknak megfelelően 

Dajkák, karbantartók munkájának ellenőrzése . mOködik. A dolgozók jogkörüknek megfelelően, 

Nyitva tartás, dolgozók munkarendjének munkaköri leírásuk szerint végzik feladatukat. A 

kialakítása, betartása, ellenőrzése. Házirendben Házirendet Igyekszik mindenki betartani. A jelenléti 

leírtak betartása. Munkaidő nyilvántartás. íveket a dolgozók vezetik, havonkénti összesítéssel. 

Egészségügyi kiskönyvek érvényességének Tárolásuk kijelölt helyen van az irodában. Az 

vizsgálata egészségügyi kiskönyvek érvényességének folyamatos 

figyelése. 

Az adatszolgáltatást folyamatosan, a külső igényeknek 

Statisztika adatainak egyeztetése. KIR adatbázis megfelelően teljesltjük. 

folyamatos feltöltöttsége A KIR adatbázis feltöltése, korrigálása folyamatos. 

Időnként kisebb hibák javítása szükséges. 

Előző munkahelyek igazolásai, erkölcsi bizonyítványok, 
Személyi anyag karbantartása, továbbképzések, 

tanúsítványok, alapnyilvántartás, pontos besorolások. 
beiskolázások megvalósítása, pedagógus 

előmeneteli rendszer nyomon követésének 
A továbbképzések rendben megtörténtek. 

ellenőrzése 
A pedagógus előmeneteli rendszer feladatainak 

rögzítése. 

8. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenl5rzés megállapltásainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felell5sségre 

vonás 

javaslatok Intézkedések 
(igen/nem) 

A törvényi változások 

folyamatos 

figyelemmel kísérése. 

A torvények, 

Folyamatos figyelemmel jogszabályok Nem 

kísérés szakértővel, történt 

fenntartóval való 

közös értelmezése, 

szabályzatok 

átdolgozása, betartása. 

Pontos, egyértelmű 

feladat meghatározás, 

munkaköri leírások 

betartása, folyamatos 

Elvárásoknak, ellenőrzés. 

szabályzatoknak, Az alkalmassági Nem 

munkatervnek megfelelő vizsgálatok történt 

munkavégzés. elvégeztetése minden 

dolgozónak kötelező. 

Az eü. vizsgálatok 

megújítása 

megtörtént. 

Pontos 1nformác1ó 

szolgáltatás naprakész, 
Folyamatos figyelemmel 

pontos dokumentum 
Nem 

kísérés történt 
vezetés gyakori 

ellenőrzése. 

Jogszabályok ismerete, 

törvényesség 

betartása. Nem 
Folyamatos karbantartás 

Figyelemfelhívás a történt 

megváltozott szakmai 

előírásokra. 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosított kockázat 

Leltározás, selejtezés 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

Nem azonosított kockázatot 

Nem azonositott kockázatot. 

Eszterlánc Északi óvoda 

Nem azonosított kockázatot. 

Pontatlan adatok a KIR-nyilvántartás-ban, nem 

megfelelő besorolások. 

Kötelező továbbképzések elmulasztása, 

szankcióval járhat. 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda Nem azonosított kockázatot. 

Székhely 

Hibás leltárívek, új beszerzések felvételének 

hiánya. 

Pontatlan leltári és selejtezési adatok, hibás 

eszközgazdálkodás. 

lntézmi!nyek vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső 
ellen6rzések 

Ellenőrzés megállapításai 

Leltárfelvételi ívek, helységleltárok, analitikus 

Leltárfelelősök munkájának ellenőrzése. nyilvántartások, selejtezési jegyzőkönyvek pontos 

vezetése. 

Beszerzési igények, felújítási, takaritási 

munkálatok egyeztetése, ellenőrzése. 
A dajkák nyári nagytakarítási feladatokat 

A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartás 
lelkiismeretesen elvégezték, a higiénés környezetet 

elvégzésének ellenőrzése 
fenntartják 

Csoportok dokumentumainak ellenőrzése 
A csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók 

vezetése pontos, naprakész, utánkövethető. 

A gyermekek testi képességeinek fejlesztése változatos 
Kiemelt pedagógiai feladat (mozgás) 

megvalósítása 
formában történt az adott csoport sajátosságainak 

figyelembe vételével. 

A decemberi dolgozói minősítések alapnyilvántartásba 

Személyi anyagok vizsgálata: rögzítése folyamatban van. 

- új dolgozók személyi anyagának tartalma Az alapnyilvántartásban a személyes adatok 

- alapnyilvántartás változtatása folyamatosan megtörtént. 

- továbbképzések dokumentumai A továbbképzési dokumentumok rögzítése folyamatos. 

Új dolgozók személyi anyaga hiányos. 

A szabadságnyilvántartás vezetése naprakész és 
Szabadságnyilvántartás ellenőrzése 

egyezőség van a négy dokumentum között. 

Tornaszertár eszközállományának áttekintése, Zsúfoltság a tornaszertárban, elhasználódott 

rendjének ellenőrzése. tornaeszközök. 

8. számú melléklet 
a 85/2018.{V. 31.} sz. határozathoz 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása Történt-<! 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

A gondoksággal Nem 

folyamatos egyeztetés történt 

Kisebb hibák, javítások 

elvégeztetése a 

karbantartókkal. Nem 

Ha szükséges, jelzés a történt 

fenntartó illetékes 

osztálya fe lé. 

Nincs 
Nem történt 

intézkedés. 
Nem 

Nincs 
Nem történt 

intézkedés. 
Nem 

A személyi anyagban 

folyamatosan jelenjenek 

meg a változások. A hiányosságok 

Új dolgozók esetében rögzítése táblázatban, 
Nem 

erkölcsi bizonyítvány, és az érintettek időben 

előző munkahelyek történő értesítése. 

dokumentumainak 

pótlása a dolgozó által. 

A sikeresen működő Intézkedésre nincs 

gyakorlat folytatása. szükség 
nem 

A tornaeszközök egy 

Az eszközök rendszerben része a tornaszertárból 

történő elhelyezése, áthelyezésre, hibás nem 

selejtezés. eszközök selejtezésre 

kerültek. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockázat 

megnevezése 

A gyakran változó jogi környezet a PP-ben 

megfogalmazott célkitazések teljesülését 

akadályozhatja, jogszabály ellenes mOködést 

eredményezhet.. 

Gyermekek Háza Déli 

óvoda 

Székhely 

Szabálytalan működés. 

Szabálytalan működés. 

Szabálytalan mOködés. 

Nem azonositott kockázatot. 

Szabálytalan működés„ 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda Nem megfelel/S végzettségO dolgozó 
Virág utcai Tagintézmény munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitazéseinek 

megvalósulását. 

Nem megfelel/S végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső 
Ellenőrzés megállapításai 

ellenőrzések 

Alapdokumentumok felülvizsgálata. 
A törvényi változásnak megfele lő a Házirend, SZMSZ, 

Pedagógiai Program. 

Felvételi és mulasztási naplók adminisztrációja A felvétel i naplókban hiányosak az adatok. 

A gyermekek hiányzását igazoló A hiányzó gyermekek rendelkeznek a h iányzást igazoló 

dokumentumok. dokumentummal. 

Felvételi és mulasztási naplók Naprakész adminisztráció 

Óvoda t isztasága Tiszta, rendezett, biztonságos óvoda 

Csoportnaplók tervszera vezetése Naprakész dokumentáció 

A pedagógiai munkát az óvodapedagógusok 

Pedagógiai munka gyermekszereteten alapulva, a program megfelel/S 

megvalósításával végzik. 

A gyermek fejlődésének nyomonkövetése. 
Naprakész bej egyzések, melyek nagyfokú 

gyermekismeretet tükröznek. 

8. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett 

felelősségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

A törvények, jogszabályok Intézkedésre nincs 
nem 

folyamatos figyelése. szükség 

Az érintett 

óvodapedagógusokkal 

A hiányzó adatok pótlása. egyeztetés a hiányzó nem 

adatokkal 

kapcsolatban. 

Továbbra is havonkénti 
Intézkedésre nincs 

egyeztetés az 
szükség. 

nem 

óvodatitkárral. 

A ceruzás rész átírása Intézkedésre nincs 

tollal. szükség 
nem 

Nincs 
Intézkedésre n incs 

szükség 
nem 

Nincs 
Intézkedésre nincs 

szükség 
nem 

További megújulásokra 

ösztönzés, hospitálásra, Intézkedésre nincs 

tapasztalatcserére szükség 
nem 

motiválás. 

Nincs 
Intézkedésre nincs 

szükség 
nem 
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Szervezeti egység 
Azonosltott kockázat 

megnevezése 

Szabálytalan mOködés. 

Nem megfelelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztet heti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitazéseinek 

Gyermekek Háza Déli 
megvalósulását. 

Óvoda 

Virág utcai Tagintézmény 

Az intézmény 

szabálytalanul működik. 

Nem azonosított kockázatot. 

Szabálytalan m(Jködés. 

Szabálytalan működés. 

Gyermekek Háza Déli Szabálytalan működés. 

Óvoda 

Kincskereső Tagintézmény 

Nem azonosított kockázatot. 

Szabálytalan működés. 

Nem megfe lelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitazéseinek 

megvalósulását. 

Intézmények vezetői e llenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső 
Ellenőrzés megállapftásai 

ellen6rzések 

Az óvodatitkár és a karbantartó munkájának Naprakész dokumentáció, szakmai hozzáértés, 

ellenőrzése. Pontosság, biztonság biztonságos munkavégzés. 

A gyermekekkel való kapcsolatuk gyermekszereteten 
A dajkák munkájának ellenőrzése. Kapcsolatuk, 

alapuló, munkatársi viszonyulásuk segítő, támogató. 
munkavégzésük minősége . 

Munkavégzésük igényes, tiszta, rendszeres. 

Szükséges a dokumentumok további összehangolása 
A pedagógiai dokumentumok koherenciája. 

csoporton belül és a csoportok között is. 

levegőztetés biztosítása, az udvari élet 
Biztonságos, változatos, a gyerekek igényeit kie lég ítő 

udvari életet terveznek az óvodapedagógusok 
szervezése. 

rendszeresen. 

HH, HHH, határozatok érvényességének Csoportonként vannak tárolva egy dossziéba, ahol a 

ellenőrzése. mobilitás is nyomon követhető 

A gyermekek egyéni fejlődési szintjét Mind a négy csoportba folyamatosan van vezetve 

dokumentáló fejlődési naplók vezetése, szüllli minden gyermeknél a fejlődési napló. A szülői 

tájékoztatást igazoló nyilatkozat megléte. nyilatkozatok is rendben voltak. 

A gyermeki hiányzások igazolásának megléte. 
Havonként ellenllrizzük, így nyomon követheti! az 

orvosi és szülői igazolások megléte. 

A szabadság nyilvántartása és a többi három 

dokumentum /Jelentés a munkából való 
Szabadság ellenőrzés. 

távolmaradásról. Munkaidő nyilvántartás. 

Szabadságengedély/ összehasonlítása. 

Az ingyenes étkezés dokumentálása. A nyilatkozatok rendben voltak. 

Az óvodapedagógusok és dajkák A pedagógusok és a pedagógiai munkát végzllk között 

együttműködése. pozitív együttműködés tapasztalható. 

8. szómú melléklet 
a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenőrzés megállapltásainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett 

fel elősségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/ nem) 

Intézkedésre nincs 
Nincs nem 

szükség 

Intézkedésre nincs 
Nincs nem 

szükség 

Szakmai 

További egyeztetés 
munkaközösségi 

foglalkozásokon, ill. nem 
szükséges. 

óvónői értekezleteken 

egyeztetés. 

Intézkedésre nincs 
Nincs nem 

szükség 

Folyamatosan 
Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

Az óvodapedagógusok 

rendszeresen vezetik, 
Intézkedésre nincs 

dokumentálják, 
szükség. 

nem 

tájékoztatnak. Ez 

maradjon meg jövőben is. 

Célszerű továbbra is 
Az esetleges hiányzó 

folyamatosan havonta 

ellenőrizni, bár a szülők 
igazolások bekérése a 

szülllktlll minden 
nem 

gyakran zaklatásnak 
esetben megtörtént. 

veszik. 

A négy dokumentum 
Intézkedésre nincs 

vezetése koherens és 
szükség. 

nem 

folyamatos. 

Folyamatosan 
Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

Többször kellene 

megfigyelni és Intézkedésre nincs 

beszélgetni a csoport szükség. 
nem 

dolgozóival. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockázat 

megnevezése 

Szabálytalan működés. 

Szabálytalan működés. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem megfelelő végzettséga dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda 

Kincskereső Tagintézmény 

Nem megfelelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztethet• az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Nem megfelelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Nem megfelelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

t':uar rT'I • " • " '"''"' n óli 

Intézmények vezet61 ellen6rzésel 

2017.évben 

K0<kázat csökkentése érdekében végzett bels6 
Ellen6rzés megállapltásai 

ellenllrzések 

Felvételi és mulasztási naplók és csoportnaplók A naplók naprakész vezetése volt megállapítható 

vezetése. minden csoportba. 

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzese. Kisebb hibák előfordultak, amik korrigálásra kerültek 

Minden csoportnak megvan a külön udvarrésze, ahol 

rögz1tett és mobil játékok várják a gyerekeket. A 

Udvari játékfeltételek biztosítása. mobilok tárolóban vannak, ahonnan kihozzák a dajkák, 

óvodapedagógusok a gyermek csoport számára. 

Használat után visszaviszik. 

A dajkák és a karbantartó lelkiismeretes munkáját 

Felújítási munka, karbantartási munka, az óvoda 
igazolja a tiszta környezet. A karbantartó nyáron 

tisztasága, esztétikuma. 
lefestette az udvari Játékokat, melyet ügyesen 

elvégzett.Figyelnek a rendre, a biztonságra, a 

tisztaságra. 

Az óvodapedagógus a Lépésről-lépésre pedagógiai 

1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése gyakorlatunk ismeretében végzi munkáját. Figyelembe 

a BECS által. véve az Országos alapprogramot is. Jól felkészült, 

szakmailag kimagasló személyiség. 

1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése 
Az óvodapedagógus lelkiismeretes, hatékony munkát 

a BECS által. 
végez. A Lépésről-lépésre pedagógiai gyakorlatnak és 

az Országos alapprogramnak hO követője. 

Az óvodapedagógus gyermek centrikus, 

felelősségteljes, megbízható személyiség. Nagyon 

1 fő óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése szeretik a gyerekek. Rendszeresen tájékozódik az 

a BECS által. óvodapedagógiai módszertanok változásairól, a 

pedagógiára vonatkozó legúj abb eseményekről. 

Tyúkanyóként védi, gondozza, neveli a gyermekeket. 

8. sz6mú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hot6rozothoz 

Az ellen6rzés megállapltásainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok Intézkedések 
(igen/nem) 

Folyamatosan 
Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

A hibák korrigálása 

Folyamatosan után minden rendben nem 

volt 

Intézkedésre nincs 
Folyamatosan 

szükség. 
nem 

Intézkedésre nincs 
Folyamatosan 

szükség. 
nem 

Régóta van a pályán s a 

modern eszközök 

beépítése az 6 munkáját 

is színesebbé tenné 

Innovatívan elsők között A törvény általi 

volt, aki bevitte a kötelezettségnek, való nem 
csoportba a IKT megfelelés 

eszközöket. A jövőben 

feladata a digitális 

eszközök rendszeres 

használata. 

Több évtizedes 

óvodapedagógus szakmai 

tapasztalattal 

rendelkezik. Az IKT A törvény általi 

eszközök fej lesztési kötelezettségnek, való nem 

lehetőségének kutatása, megfelelés 

használata, beépűlése a 

munkájába Jövőbeni 

feladat. 

Közel a nyugdíjhoz, több 

évtizedes 

óvodapedagógusi múlttal A törvény általi 

rendelkezik. Nagyon kötelezettségnek, való nem 

idegenkedik az IKT megfelelés 

eszközöktől. Feladata az 

ezzel való megbarátkozás. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockázat 

megnevezése 

.... , .................... .... „ .......... „ 

Óvoda 

Kincskeresl! Tagintézmény 

Nem megfelel{! végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitOzéseinek 

megvalósulását. 

Nem megfelelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Gyermekek Háza Déli Nem azonosított kockázatot. 
Óvoda 

Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény 
Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezetl!i ellenl!rzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belső 
Ellenőrzés megállapításai 

ellenőrzések 

Az óvodapedagógus egy éve dolgozik óvodánkban. 

1 fl! óvodapedagógus ellenőrzése és értékelése Ügyesen megbarátkozott a Lépésrl!l -lépésre 

a BECS által pedagógiai gyakorlatunkkal. Nagyon szépen vezette a 

délell!ttöt, elvarázsolta a gyerekeket, differenciált. 

A csoportban dolgozó pedagógusok beszoktatási 
A nevelési év elején minden csoportban a legfontosabb 

befogadási tevékenysége,hatékonysága, 
a gyerekek befogadása, beszoktatása az 

8. számú melléklet 

a 85/Z018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett 

felelősségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(Igen/nem) 

Jövl!ben feladata, hogy 

még jobban mélyüljön el 

a Lépésről-lépésre 

pedagógiai A törvény általi 

gyakorlatunkban. Merjen kötelezettségnek, való nem 

segítséget kérni azon megfelelés 

terü leteken, ahol nem 

biztos. Az IKT eszközök 

bevonása neki is feladat. 

Nem történt 
eredményessége, esélyegyenll!ség figyelemmel 

óvodapedagógusok minden csoportban ezt figyelembe - intézkedés. 
nem 

kísérése,kapcsolatteremtő képességek 

milyensége? 
véve tervezték és szervezték a csoportok életét. 

A dajkák a saját csoportjukon kívül milyen egyéb A takarítási rendet betartva végzik a napi Nem történt 

tevékenységeket végeznek? tevékenységeket. intézkedés. 
nem 

A szokásrendszer, a közösségi élet motiváció,az 

egész napos tevékenységekben való megjelenés Zökkenőmentes volt a személyi változások Nem történt 

figyelése,a személyi változások hogyan hatnak a elfogadtatása. intézkedés. 
nem 

csoport életére? 

Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt 

tartja -e az életkori sajátosságnak megfelelő Zökkenőmentes volt a személyi változások Nem történt 

feladat adásokat. A személyi változások hogyan elfogadtatása a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. 
-

intézkedés. 
nem 

hatnak a csoport életére? 
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Szefllezeti egység 
Azonosltott kockázat 

megnevezése 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 

óvoda 

Kertvárosi Csicsergő Nem azonosított kockázatot. 
Tagintézmény 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Szabálytalan maködés. 

Gyermekek Háza Oéll 

Óvoda 

Bóbita Tagintézmény Szabálytalan maködés 

Nem azonositott kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezet6i ellen6rzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
Ellen6rzés megállapltásal 

ellen6rzések 

Az óvodapedagógus a tevékenységeket 
Az egyéni fejlesztések jelen vannak,az 

mennyire tudatosan szervezi. Megjelennek-e a 

mindennapokban az egyéni fejlesztések. 
óvodapedagógusokat a tudatosság jellemzi . 

Hogyan szervezik az óvónők a hagyományos 

ünnepek lebonyolítását, a szülőkkel való 
A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon jól mGködik. 

kapcsolattartás e tekintetben hogyan valósul 

meg? 

A szabadjáték fontosságának kiemelése 
Mindkét csoportban a szabadjáték megjelenik. 

megjelenik-e a mindennapok során? 

Megfelelő-e az óvodapedagógusok szakmai Az óvodapedagógusok szakmai együttmOködése 

együttmGködése csoporton belül? megfelelő. 

-

-

-

-

8. sz6mú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hot6rozathoz 

Az ellen6rzés megállapltásalnak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok Intézkedések 
(Igen/nem) 

Nem történt 

intézkedés. 
nem 

Nem történt 

intézkedés. 
nem 

Nem történt 

intézkedés. 
nem 

Nem történt 

intézkedés. 
nem 

M érések határidejének betartasa megtörténik-
A mérések határidejét az óvodapedagógusok betartják. -

Nem történt 

e? intézkedés 
nem 

A szülői és orvosi igazolások nyomon követése A szülői és orvosi igazolások nyomonkövetése Nem történt 

megtörténik-e? folyamatos. 
- nem 

intézkedés. 

Az ellenőrzött csoportokban a személyiségnaplók 
Az óvodapedagógusok 

Az ellenőrzés során 

kitöltése folyamatos, a gyermekek fejlettségi 
eleget tesznek a törvényi 

minden gyermeknek 

A gyermekek egyéni fejlődési szintjét 
szintjének megfelelően . A szülőket tájékoztatják az 

kötelezettségnek. A 
volt 

dokumentáló fejlődési napló vezetése, szülői 
óvodapedagógusok. A szülői nyilatkozatok is rendben 

szülőt tájékoztatják a 
személy1ségnaplója. 

vannak. 
nem 

tájékoztatást igazoló nyilatkozat megléte. gyermek fejlődéséről, 
azon vezetve a 

2016/2017-es tanélltől a Tevékenységközpontú fejlődése. A szülői 

Pedagógiai Programmal Nevelő Óvodák egységes 
melyet aláírásával igazol a 

nyilatkozatok is 
fejlődési napló szerint mérik a gyermekek fejlettségét. 

szülő. 
rendben voltak. 

Mindenképpen hasznos, 

mutatja az 

A naplók pontos, naprakész vezetése. 
A naplók pontos, rendszeres, naprakész vezetése 

óvodapedagógusok 
Intézkedésre nincs 

állapítható meg szükség. 
nem 

igényességét és 

feladattudatát. 

A hiányzások, szabadságok átláthatósága 
A nyilvántartások rendszeres, pontos vezetése A nyilvántartások Intézkedésre nincs 
állapítható meg folyamatos ellenőrzése. szükség. 

nem 

Szülői- és orvosi igazolások ellenőrzése Igazolatlan hiányzás nem történt. Folyamatos ellenőrzés 
Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

Pedagógiai munka ellenőrzése az éves Belső IKTSZ kompetencia 
Munkája tükrözi a 

Önértékelési terv szer int. 
Megfelelő, színvonalas pedagógiai munka. 

fejlesztése 
pedagógus nem 

kompetenciákat. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockbat 

megnevezése 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 

óvoda 

Bóbita Tagintézmény 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonositott kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda 

Pitypang Tagintézmény 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem megfelelő végzettség(l dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

megvalósulását. 

Intézmények vezetlSi ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett belsll 
Ellenllrzés megállapításai 

ellenllrzések 

Óvoda helyiségeinek takarítása fo lyamatos Az ellenőrzések alkalmával a munkavégzést 

ütemben megfe lelően történik. megfelelőnek találtam. 

Az ellenőrzött csoportokban a pedagógusok 
Az ellenőrzesek alkalmával a munkavégzést 

munkájukat a helyi pedagógiai gyakorlatnak és 
megfelelőnek találtam. 

a törvényi elllirásoknak megfelelően végzik. 

Munka idönyilvántartás ellenőrzése, csoport 
Naprakész dokumentumok 

napló naprakészsége. 

A törvényi előírásoknak megfelelően történik a 
A dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése. 

munkavégzés. 

Beszoktatás, Nyugodt, családias hangulat kialakult. A szokásokat a 

szokásrendszer kialakítása a csoportokban. gyermekek elfogadták és betartják. 

Hatékony pedagógiai munka az éves fő feladat Az óvodapedagögusok hatékony pedagógiai 

tükrében munkájukkal fejlesztik a gyermekek személyiségét. 

Hospitálások, tapasztalatcsere. 
Az óvónők segítik egymás pedagógiai munkáját, 

tapasztalataik, ismereteik átadásával. 

8. sz6mú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hat6razathoz 

Az ellenllrzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felelllsségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

A dajkák eleget tesznek 

munkájuk során az 
Intézkedésre nincs 

intézményben kialakított nem 

szokásnak megfelelően a 
szükség. 

kötelezettségeiknek. 

Az óvodapedagógusok 

eleget tesznek a Intézkedésre nincs 

pedagógiai és törvényi szükség 
nem 

előirásnak. 

Elektronikus napló 

folytatása, Intézkedésre nincs 

naprakészségének szükség. 
nem 

megfele lően. 

Szabadságolási terv 
Intézkedésre nincs 

elkészítése, elfogadása, 
szükség. 

nem 

végre hajtása. 

A látott tevékenységek 
Intézkedésre nincs 

vázlatainak összegyűjtése 
szükség. 

nem 

dossziéba. 

A látott tevékenységekről 

reflektálás, az ellenőrzött 

óvodapedagógus Intézkedésre nincs 

részéről, további szükség. 
nem 

fejlesztés közös 

megbeszélése. 

Hospitálások folytatása a 

nevelőmunka fejlesztése 

az Óvodai Nevelés Intézkedésre nincs 

Országos Alapprogramja szükség. 
nem 

és a Helyi Nevelési 

Program érdekében 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockázat 

megnevezése 

Gyermekek Háza Déli 
Szabálytalan működés. 

óvoda 

Manóvár Tagintézmény Nem azonosított kockázatot. 

Szabálytalan működés. 

Szabályta lan működés. 

Szabálytalan működés. 

Szabálytalan működés . 

Nem megfe lelő végzettségű dolgozó 

munkavégzése veszélyeztetheti az intézmény 

Gyermekek Háza Déli pedagógiai alapfeladatainak, célkitűzéseinek 

óvoda megvalósulását. 

Manóvár Tagintézmény 
Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017.évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
Ellenc5rzés megállapításai 

ellenc5rzések 

Ingyenes étkeztetés nyilatkozatainak 
A nyilatkozatok rendben voltak. 

ellenőrzése . 

Rendelkezésre álló munkaeszközök, 

tisztítószerek a dajkák, karbantartók Hiányos eszközök. 

munkavégzéséhez. 

Egészségügyi kiskönyvek érvényességének 
Lejárt munkaalkalmassági vizsgálatok. 

felülvizsgálata. 

Gyermekvédelmi határozatok felülvizsgálata. A határozatok rendben voltak. 

Csoportdokumentációk vezetésének 

ellenőrzése. 
Néhány esetben pontatlanság fordult elő. 

Gyermekek egyéni fejlődési naplója Mindent rendben találtunk. 

Az óvoda pedagógusok megfelelően, szeretettel, 
A helyi nevelési programnak megfelelő 

pedagógiai munka ellenőrzése. 
lelkesen, szakmai fe lkészültséggel végzik munkájukat 

programunknak megfelelően. 

Gyermekekkel, kolléganőkkel a kapcsolatuk, 

Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése. együttműködésük, a t isztaság iránti igényü k, 

alaposságuk megfelelő. 

Az éves szabadságok kiadásának, rendjének 
Rendben találtuk. 

meghatározása. 

Gyermekek orvosi és szülői igazolásának 
Rendben találtuk. 

ellenőrzése. 

Munkaidő nyilvántartás vezetésének 
Pontatlanság fordult elő. 

ellenőrzése. 

Udvari játékok felülvizsgálat Balesetveszélyes játékok cseréje, fo lyamatos 

8. számú melléklet 

o 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenórzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felelósségre 

vonás 

Javaslatok Intézkedések 
(igen/nem) 

Intézkedésre nincs - nem 
szükség. 

Lehetőség szerint az 
A hiányzó eszközök 

eszközök mielőbbi nem 
pótlása. 

pótlása. 

Egyeztetés a dolgozókkal 
Dolgozók figyelmének 

az alkalmassági 
fe lhívása a mielőbbi 

vizsgálaton való 
nem 

részvétel re. 
érvényesítésére. 

Intézkedésre nincs 
- nem 

szükség. 

A 
Az óvodapedagógusok 

csoportdokumentácíó 
f igyelmének felhívása a 

ban előforduló hibá k 
nem 

konkrét hiányosságokra. 
mielőbb i javítása. 

Intézkedésre nincs -
szükség. 

nem 

Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 

Intézkedésre nincs -
szükség. 

nem 

Intézkedésre n incs 
- nem 

szükség. 

Nem volt egyezőség a Az átírt munkaidő 

munkaidő nyilvántartások nyilvántartás 

és a hozzá kapcsolódó egyeztetése a hozzá 

dokumentumok között. kapcsolódó 
nem 

A munkaidő nyilvántartás dokumentumok 

átírása. alapján. 

Intézkedésre nincs 

szükség. 
nem 
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Szervezeti egysé& 
megnevezése 

Azonosított kockázat 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 
Szabálytalan mOködés. 

Óvoda 

Butykatelepl telephelye 

Nem azonosított kockázatot. 

Hibás leltárívek, új beszerzések felvételének 

hiánya. 

Pontatlan leltári és selejtezési adatok, hibás 

eszközgazdálkodás. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellenőrzések 

Ellenörzés megállapításai 

A pedagógusok differenciáltan, egyéni bánásmód 

Pedagógiai munka ellenőrzése. 
alkalmazásával, a gyermekek képességeinek, egyéni 

fejlettségi szintjének és életkori sajátosságainak 

figyelembe vételével végzik munkájukat. 

Dokumentációk ellenőrzése Dokumentumok napra készek. 

Gyermekvédelmi feladatok ellenőrzése. A dokumentációk naprakészek. 

Az eszközök állagának megóvása, felújítása, a 

lehetőségekhez képest folyamatos. A saját készítésO 

Szertár ellenőrzés fejlesztő eszközök, tevékenységhez kapcsolódó 

rendszerezése szükséges a könnyebb hozzáférhetőség 

végett. 

Leltár egyeztetés 
Az elektromos berendezések és elhasznált, sérült, 

elavult eszközök és játékeszközök selejtezése. 

A szülővel való folyamatos kapcsolattartás a 

HH és HHH határozatok iktatása támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok időben 

való bemutatása érdekében. 

8. szdmú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hotdrozothoz 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felelösségre 

vonás 

j avaslatok Intézkedések 
(igen/ nem) 

A felmerül6 problémák 
A felmerülő gondok 

azonnali 

megbeszélésének 
azonnali orvoslása, 

személyes példa • és 
szükségessége,valam1nt 

mintaadás fokozott 
az egyre több, 

előtérbe helyezése, 
ingerszegény 

szülőkkel való nem 
környezetből érkező 

gyermekre való 
esetmegbeszélések, 

tekintettel, még több 
problémamegoldások, 

kisebb fórumok 
szociális, élmény-és 

beiktatása(pl 
tapasztalatszerzési 

lehetőség biztosítása. 
szokásrendszer). 

Intézkedésre nincs . 
szükség. 

nem 

A gyermekvédelmi felelős 

kapcsolatot tart a Az intézkedések napra 

családsegltő és készsége miatt nem 
nem 

gyermekjóléti központtal, volt szükség 

és szükség esetén a intézkedésre. 

gyámhatósággal. 

Az eszközök 
Felelős figyelmének 

hozzáférhetősége végett 
felhívása a munka 

nagyobb precizitás 
megszervezésére és az nem 

ellenőrzési javaslatban 
minden dolgozó részéről. 

leírtak betartatására. 

Selejtezés előkészítése és 

a hozzájuk kapcsolódó Szakemberrel való 

szakvélemények kapcsolat felvétel . 
nem 

beszerzése. 

Szülők folyamatos 
Üzenőfalon való 

tájékoztatás és 
tájékoztatása, gyakori 

személyes konzultáció 
nem 

figyelemfelhlvás. 
a szülőkkel. 
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Szervezeti egység 
Azonosltott kockátat 

megnevezése 

Nem azonositott kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 

Óvoda 

Butykatelep1 telephelye 

Nem azonositott kockázatot. 

Nem azonositott kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli Nem azonosított kockázatot. 
Óvoda 

Kassa utcai telephelye 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot 

Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

Intézmények vezetlll ellenllrzései 

2017. évben 

KocUiat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellenllrzések 

Ellenllrzés megállapításai 

Hiányzások nyilvántartása Egységes nyomtatvány használata 

8. sz6mú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. hat6rozathoz 

Az ellen6rzés megállapfUsalnak hasznosulása Történt-e 
érdekében tett felelllsségre 

vonás 

javaslatok Intézkedések 
(igen/nem) 

Szülők tájékoztatása, 

folyamatos 

figyelmeztetés a 

hiányzások bejelentésére, 
Minden 

és az igazolások 
óvodapedagógus 

leadásának fontosságára. 
odafigyel a hiányzások 

nem 

A hiányzások havi 

rendszerezése a 
igazolására 

csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok 

részéről. 

EgyüttmOködés, 

Munkaidő nyilvántartás folyamatos vezetésének 
Az előírásoknak megfelelően történik a dokumentálás. -

kommunikáció az 

ellenőrzése . esetleges munkaidő 
nem 

változások miatt. 

Munkavégzés alkalmával 
Dajkákkal 

Dajkák munkájának ellenőrzése. 
törekedjenek a 

megbeszélés, 

A szükséges eszközök,takarítószerek 
A tisztitószer ellátása megfelelő, udvari takarító takarékosságra, illetve a 

munkaköri leírások nem 

rendelkezésre állnak e, azok állapota. 
eszközök is megfelelőek . munkavédelmi 

átbeszélése 
előírásokat minden 

esetben tartsák be. 

Csoportok dokumentumok és a HH, HHH helyzet 
A gyermekvédelmi fele l ős.illetve a csoportos 

óvodapedagógusok megfelelően vezetik a Határozatok folyamatos Visszaellenőrzések 
megállapításáról szóló dokumentumok 

dokumentumok nyilvántartását.A felvételi mulasztási ellenőrzése végzése. 
nem 

nyilvántartásának ellenőrzése. 
naplóban megtalálhatóak a bejegyzések. 

Kontrollpont 

Gyermeki hiányzások ellenőrzése. Igazolatlan hiányzás nem történt. Folyamatos ellenőrzés . 
létrehozása a pontos 

igazolásvezetés 
nem 

érdekében. 

A felvételi mulasztási naplók naprakész Naprakészen vannak vezetve a felvételi mulasztási Továbbra Is naprakész 
Ellenőrzések végzése. 

vezetésének ellenőrzése . naplók. vezetés. 
nem 

Minden szülő nyilatkozott, hogy igénybe tudja -e venni 
Változás esetén A dokumentumok 

Szülői nyilatkozatok ellenőrzése 
az ingyenes gyermekétkeztetést 

nyilatkozatok kezelése a pedagógiai nem 

aktualizálása. asszisztensek feladata. 

A gyermeki fejlődést nyomon követi! 
A dokumentumok vezetése megfelel a törvényi 

Törvényi megfelelés a 
Az óvodapedagógusok 

dokumentumok vezetésének ellenőrzése. 
előírásoknak. A szülők évente két alkalommal 

továbbiakban is. 
munkájának nem 

tájékoztatást kapnak amit aláírásukkal erősítenek meg. ellenőrzése. 

A nyilvántartások 

Szakmai, pedagógiai munka ellenőrzése Pontos, naprakész dokumentálás. 
Továbbra is naprakész pontosságának 

vezetés. ellenőrzésére havi 
nem 

kontrollok végzése. 
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Szervezeti egység 
megnevezése 

Azonosított kockilzat 

Nem azonosított kockázatot. 

Gyermekek Háza Déli 

óvoda 

Kassa utcai telephelye Nem azonosított kockázatot. 

Nem azonosított kockázatot. 

A gyakran változó jogi környezet a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célkitOzések 

teljesülését akadályozhatja. 

Nem azonosított kockázatot 

Tündérkert Keleti Óvoda 

Székhelyintézmény, 

Tagintézmények és 

Telephelyek 

Pontatlan vagy hiányos adatrögz1tés, törvényi 

szabályozás figyelmen kívül hagyása. 

Épületek, udvar állagromlása, környezet, udvari 

Tündérkert Keleti óvoda 
játékok elöregedése. 

Székhelyintézmény, 

Tagintézmények és 
Tol•,..,holuol, 

Intézmények vezetlSl ellenőnései 

2017. évben 

Kockilzat csökkentése érdekében végzett belsll 
ellenllrzések 

Ellenl!nés megilllapfUsai 

Jelenléti ívek, szabadság nyilvántartások A nyilvántartások rendszeres pontos vezetése 

ellenlSnése. állapítható meg. 

Pedagógiai munka ellenllnése az éves Belsll Elvárásoknak megfele lő, színvonalas pedagógiai 

Önértékelési terv szerint. munka. 

Munkakörülmények ellenönése, Az óvodai tevékenységet biztonságos környezetben 

balesetveszélyes eszközók k1szarése. szervezik az óvónllk Gyermekbaleset nem történt. 

A dokumentáció jogszabályoknak megfelelő 
A jogszabályoknak megfelel/len a csoportnapló és a 

vezetése 
gyermekek fej lődését nyomon követll napló 

feldolgozásra került. 

Leltározási ütemterv végrehajtása. Selejtezés, 
Leltározás, selejtezés 

leltározás előkészítése, végrehajtása. 

Személyi anyagok felülvizsgálata 
Szükséges a személyi anyagok felülvizsgálata, a hiányzó 

dokumentumok pótlása 

Épület/udvar karbantartás, állagmegóvás Az intézmény épület/udvar állagának korszerasitése. 

8. szómú melléklet 

o 85/2018.(V. 31.) sz. hotórozothoz 

Az ellenllnés megilllapfUsalnak hasznosulilsa Tlirtént-e 
érdekében tett felell!sségre 

vonils 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

A kialakított 
Intézkedésre nincs 

kontrollpontnak nem 

meRfelelö ellenőrzés. 
szükség. 

Pedagógus 

IKT kompetenciák kompetenciáknak 
nem 

fejlesztése megfelelő 

felkészültség. 

Nagy figyelmet 

Továbbra 1s figyeljünk a fordítunk továbbra is a 

bi ztonságos környezet b iztonságos óvodai nem 

kialakítására. környezet 

megteremtésére. 

A jogszabályi változások 

figyelemmel kísérése, 
Intézkedési terv 

szükség esetén a 
készítése. 

Nem 

dokumentumok 

módosítása 

A leltári tárgyakról 
A leltári kartonok 

kartonok felvezetése. 
vezetése napra készen Nem 

történjen. 

Az alapnyilvántartás 

aktualizálása, a hiányzó 

dokumentumok pótlása: 

Önéletrajz, erkölcsi 

bizonyítvány, oklevelek, 

tanúsítványok, Az alapnyilvántartások 

jogviszonyokat igazoló aktualizálása és a 

dokumentumok, hiányzó 
Nem 

megfelelő fizetési dokumentumok 

osztályba történő pótlása a kijelölt 

besorolás, jubileumi határidőre megtörtént. 

jutalmak megállapítása, 

esedékessége. Minősítési 

eljárásról tanúsítvány 

személyi anyagban 

történő elhelyezés. 

Nefelejcs Tagintézmény, A Fenntartó felé 

Százszorszép jeleztük a 

Tagintézmény, Élet úti problémákat, A 

Telephely, Koszorú úti munkálatokkal 

Telephely új udvari megszüntettük a 
Nem 

játékok telepítése, balesetveszélyt és a 

balesetveszélyes játékok mOködésgátló 

lebontása. helyzetet. 
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Szervezeti egység 
Azonosított kockázat 

megnevezése 

'"" ' '- tl' '.._, , ... n . 

A jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, 

feladatok, jogkörök, hatáskörök pontatlan 

meghatározása. 

Intézmények vezetői ellenőrzései 

2017. évben 

Kockázat csökkentése érdekében végzett bels6 
ellenlSrzések 

Ellen6rzés megállapításai 

A meglévő szabályzatok felülvizsgálata, 

törvénynek való megfeleltetése 
A szabályzatok a törvényi előírásoknak megfelelnek 

8. számú melléklet 

a 85/2018.(V. 31.) sz. határozathoz 

Az ellenllrzés megállapításainak hasznosulása Történt -e 
érdekében tett felel6sségre 

vonás 

javaslatok intézkedések 
(igen/nem) 

A jogszabályi változások A szabályzatok 

figyelemmel kísérése, felü lvizsgálata 

szükség esetén a megt örtént, a törvényi Nem 

dokumentumok változásokat 

módosítása. aktualizáltuk. 
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2017. évben végzett ellen6rzések 

Szociális és Köznevelési Osztály kontrollrendszer 

működésének ellenérzése 
Vagyongazdálkodási Osztály kontrollrendszer mOködósének 

ellenőrzése 

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési rendeletének 
felülvizsgálata 

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési 

beszámolójának és zárszámadásának felülvizsgálata 
Polgármesteri Hivatal közórdekű adatok közzétételi 

kötelezettség teljesítésének vizsgálata 

Polgármesteri Hivatal Informatikai ellenőrzése 

Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások 

biztosításának, szabályszerOségének utóellenőrzése az 
Egészsógügy1 Alapellátási Igazgatóságnál 

Feladatellátás szakmai felülvizsgálata, szolgáltatások 

biztosításának, szabályszerűségének ellenőrzése, pályázatok 

elszámolásának felülvizsgálata a Móricz Zsigmond M egyei és 
Városi Könyvtárnál 

A Jósa András Múzeumnál lefolytatott 2016. évi Állami 
Számvevőszéki ellenórzós által feltárt hiányosságok 

megszüntetésének vizsgálata 

A Szociális és Köznevelési Osztályon az Önkormányzat által 

támogatott szervezetek, rendezvények ellenőrzése 
A Kulturális Osztályon az Önkormányzat által támogatott 

szervezetek, rendezvények ellenőrzése 

A Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat 

feladatfinanszírozásának, önkormányzati támogatás 
teljesülésének vizsgálata 
11Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz" kapcsolódó 

település-központú kísérleti alprogram (Digitális 

Nyíregyháza) keretein belül vállalt feladatok ellenérzése a 

Nyíregyházi Ipari Park KFT-nél 

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek felülvizsgálata a Nyíregyházi Informatikai 

Nonprofit KFT-nél 

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek felülvizsgálata a Nyíregyházi 

Sportcentrum Nonprofit KFT-nél 

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek felülvizsgálata a Nyírvidék TSZK 

Nonprofit KFT-nól 

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatási 
kotelezettsége1nek felülv12sgálata a Móricz Zsigmond 

Színház Nonprofit KFT-nél 

A Jósa András Múzeumnál Román Zoltánné közalkalmazott 
illetményrendezéSI ügytnek soron kívüli felüfvizsgóloto 

A Jósa András Múzeum ellenőrzési nyomvonalának 

felülv12sgálata 

A Jósa András Múzeum Integrált kockázatkezelésének 

ellenőrzése 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ellenőrzési 
nyomvonalának felülvizsgálata 

Onkormányzat 

Rendelet SZMSZ 
Egyéb 

dokumentumok 

1 1 

1 

1 

1 

Kontrollkörnyezet javítását érintő javaslatok 

2017. év 

Nemzetiségi Onkormányzatok Polgármesteri Hivatal 

Egyéb Alapító Egyéb 
dokumentumok 

Szabályzatok SZMSZ 
okirat 

Szabályzatok 
dokumentumok 

3 

2 

1 2 

3 2 

2 3 

1 3 

2 

1 

1 

SZMSZ 

1 

1 

Intézmények 

Alapító 
Szaboilyzatok 

Egyéb 
okirat dokumentumok 

9 2 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

Létesft6 
okirat 

1 

9. számú melléklet 
o 85/2018.(V. 31.) szdmú határozathoz 

Gazdasági társaságok 

Szabályzatok 
Egyéb 

SZMSZ 
dokumentumok 

1 7 

2 4 



Onkormánytat 
2017. évben végzett e llen6rzések 

Rendelet SZMSZ 
Ervéb 

dokumentumok 

A Móricz Zllgmond Megyei és Városi Kbnyvtár integrált 
kockázatkezelésenek ellen6rzese 

A Váci Mihály Kulturális Kozpont ellen6rzesi nyomvonalának 

felülvlzsaálata 

A Váci Mihály Kulturális Központ integrált 
kockázatkezelésének ellenőrzése 

A Váci Mihály Kulturá los Kozpontnál a leltározás, selejtezés 

utóellenőrzése 

Al E1észsegugy1 Alapellátáso l&azaatódg ellenőrzési 

nyomvonalának felülvizsgálata 

Al Eeészségugyi Alapellátási leazgatósá& integrált 

kockázatkezelesenek ellen6rzese 

Az Egeszségugy1 Alapellátást lgazcatóságnal a leltározás, 

selejtezés lebonyolításának felülvizsgálata 

Az Eszterlánc ~szaki óvoda ellenőrzési nyomvonalának 

fe lülvizsgálata 

Az Eszterlánc ~szaki óvoda integrált kockázatkezelésének 

ellenőrzése 

Az Eszterlánc ~szaki óvodánál a leltározás, seleitezés 

lebonyolításának felülv11sgálata 

A Gyermekek Háza Oéh óvoda ellenőrzési nyomvonalának 

felülvozsgálata 

A Gyermekek Háza Déh óvoda ontegralt kockazatkezelésének 

ellenőrzése 

A Tündérkert Keleti óvoda ellenőrzési nyomvonalának 

felülvizsgálata 

A Tundérkert Keleti óvoda integrált kockázatkezelésének 

ellenőrzése 

A Búzaszem Nyugati óvoda ellenörzéSI nyomvonalanak 

felulvozsgalata 

A Búzaszem Nyugati ÓVoda ontecrált kockazatkezelésének 

ellenőrzése 

A Ny1reevhazl cantemus KonJS ellenc5rzésj nyomvonalinak 

felulv1zsgálata 

A Nylregyháll Cantemus Kórus integrált 

kockázatkezelésének ellenőrzése 

A Közintézményeket MOködtetö Központ ellenörzéso 

nyomvonalának felúlvozsgálata 

A Közintézményeket MOkodtető Központ integrált 

kockazatkezelésének ellenőrzese 

A KOzontezményeket Múkodtetö Kozpontnál a leltározás, 
selejtezés lebonyolításának felulvlzsgálata 

Kontrollkörnyezet javltását érlnt6 javaslataink 4 1 0 

Kontrollkörnyezet javltás.i t érlnt6 javaslatok 
2017. év 

Nemzetiségi Onkormányzatok Polgármesteri Hivatal 

Ervéb Stabálytotok SZMSZ 
Alapító 

St1bály11tok Ervéb 
dokumentumok okirat dollumentumok 

1 

1 

0 0 0 0 9 19 

SZMSZ 
Alapító 
okirat 

2 0 

Intézmények 

Stabálytatok E1Véb 
dokumentumok 

1 l 

1 1 

1 

2 1 

1 

1 

l 1 

1 1 

1 

5 1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

2 1 

2 1 

2 1 

33 28 

Léteslt5 
okirat 

1 

9 . .szdmú m~ll~kltr 
a 85/2018.(V. 31.} számú határozathoz 

Gazdasági társaságok 

SZMSZ S1abály11tok E1Véb 
dokumentumok 

1 9 4 


