
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

38/2020. {111.26.) számú 

határozata 

az Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési tervének módosításáról 

A Közgyűlés 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése 
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Ellenőrzési tervét a jelen 
határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező - mellékletben 
foglaltaknak megfelelően . 

Az éves módosított belső ellenőrzési terv végrehajtásáért 
Felelős: Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31. 

2) felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert és Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyzőt, hogy: 

• az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel, 

• biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást, 

• a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt 
esetben tegyenek átfogó intézkedéseket. 

!~ 
Dr. Kotács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1. A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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



Belső ellenőrzési kapacitás 2020. évi módosított E llenőrzési Tervhez 

1. számú melléklet 38/2020.(111.26.) számú határozathoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
EllenlSrl napok 

Átlagos 
Létszám szám összesen 

Megnevezés napok 
(flS) (átlagos 

szám/flS munkanapok száma 
x létszám) 

Naptári napok 366 7,16 2 621 

Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap) 111 7,16 795 

Bruttó munkaidő 255 7,16 1 826 

Fizetett szabadság 36 7,16 258 

Betegszabadság (átlagos) 5 7,16 36 

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) 1 532 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása* 1096 

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

Soron kívüli ellenőrzés (10%} 150 

Tanácsadói tevékenység 25 

Képzés (8 főx 5 nap) 35 

Egyéb feladat (kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend„) 217 

Összes tevékenység kapacitásigénye: 1 532 

ellen6rzések ld6-
Ellenőrzések 

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása: száma szükséglet 
végrehajtásához 

szükséges 
összesen (nap) 

munkaidőkapacitás 

- felkészülés ljogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása) 49 3 147 

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)"' 49 361 

- belső ellenőrzési vezető koordinációja a helyszínen 49 2 98 

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh. 49 2 98 

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellenőrzöttel 49 5 245 

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés) 49 3 147 

ÖSSZESEN: 1096 

* 3. sz. melléklet alapján 
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Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

1. ÖNKORMÁNVZAT 

1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYStGEINEK ELLENÖRZtSE 

Ellen6n6tt szervezeti egység EllenllnHn! vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kockAutl tényez6, kockAzat 

Ellen6n6tt lcl&uk célja, módszerei 

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

felülvizsgálata rósz)41taz4ltt<ógü„k; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan 
-- - vezetik, tajékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget; Pofl6rmesterl Hivatal ' --- - ' énntetll jogok sérulnek; nem érvényesülnek a GDPR . t·. 

alapelvek 
l.' 1 

Jegyz6i Kabinet Cél: meggyözödnl arról, hogy az adatkezelés, adat- és 
információ védelem biztosítasa érdekében megfelelő 

! ' '' 
kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e személyes /,,' /: 1 

' a 

adatok védelme. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes kockázat tlpusa: jogi, Integritás, pénzügyi 
vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) bekövetkezés valószlni'.ísége: magas -- 2018. és aktu6Hs id6szak 

. 
-- szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Helyi adó hátralékkezelés, helyi adó követelések, helyi követelések, hátralékok kezelése késedelmesen történik, -- - adó méltányoság és részletfizetési kérelmek elblrálásának egyeztető, felülvizsgálati kontroll nem teljes köri'.í, kérelmek 
PofPnnesterl Htv.tal 

jogszerűsége elbírálását nem az arra hatáskörrel, jogkörrel rendelkező -- - végzi , 
.. 

r. 

Adóosztály Cél: annak megállapltása, nogy a lovetelésekfl hátraléko_k 

kezelése az előlrt szabályoknak megfelel5en tortén1k, ·a 

részletfizetési kérelmek elbírálását az arra hatáskorrel! ' ' /' ! „ 
~ogkörrel rendelkező vegzi, valamint azok teljesülésének '' ,' 

nyomon követése 

kockázat típusa: pénzügyi, korrupciós, integritás 

Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
2018.év Indokolt esetben tételes felülvizsgálat szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzés szabályzat nem tartalmazza egyértelműen a feladatokat és 
--- -- felelősöket, közzétételről nem teljes körűen gondoskodtak, 

Polgármesteri Hivatal összeférhetetlenségi szabályokat nem határozták meg -- -
Közbeszerzési referatúra Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy megfelelően 

Pályázatok és projektmenedzsment kialakították a kontrollkörnyezetet, biztosított az átláthatósága 

referatúra a közbeszerzés lebonyoHtásának 

Gazdasági Osztály 
Vagyongazdálkodási Osztály 

E llátásl Osztály kockázat t lpusa: Integritás, pénzügyi, reputáclós 

(o k/1/6/oszrott köz~ztnk tlókkzltktbtn k Ellen6rzés módszere: mintavételesen kiválasztott egy 

v~rthojt6s6bon kllzrtmGköd6 sztrvutti tgyslgtk) közbeszerzés teljes dokumentációjának tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószlnűsége: közepes 

2019. év és aktuális ld6szak szervezetre gyakorolt hatás: magas 
~--

.. .. e 

Ellenllnés tlpusa 

szabályszerilségi 

szabályszerilségi 

szabályszerilségl 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellen6nés 

ütemezése 

Ellen6rzés 

ütemezése 

1. név 

ellen6rl napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 
ütemezése 

1. név 

ellen6rl napok 
helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1.-11. n.év 

ellen6rl napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1 



Sor- Ellen6n6tt szervezeti egység 

mm Ellen6n6tt ld6szak 

- -
Polg6rmesteri Hlwtal 

~~~ ·~ 

4. Közterület-felügyelet 

-- 2020. aktujlis ld6szak --
-~ --

,, ' ~ ~~.%-' ~- · ,fJ;.!'~#~~'.'':f}, .-_~ 'f"'.o,,y.'f.;_ ·· ,' · c:·./C-. •• _„ 

-- -
~~ 

Po!Prmesterl Hivatal -

s. Gazdasági Osztály 
(érintett szervezeti egységek) 

~~:.r„.~ 
. ~ .. 

- -1'9'.f~;J.;-!f!:',::·.~-·.:-:i~·· · - : : <··-:;~~,,:;; · ~~-· ,,. ~ . e 

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosltott Ellenőrzési Terve 

Ellen6nésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonosltott kockézati tényez6, kockézat 

célja, módszere) 

Tárgy: Közterületi térfigyelő rendszer működtetésének és a hozzáférési jogosultságokat nem szabályozták, nyilvántartás 
kialakított belső kontrollrendszer fe lülvizsgálata. vezetése nem szabá lyszerű, adatvédelmi Incidens 

bekövetkezése lehetséges 'itt Oo 

""' '""'' m"'"''"'~· ho ~~ ~ adatvédelmi előírásokat betartják, zü ~ 

k~~" '"''"""· rapo~dó" ""''"' 

kontrollokat kialakították 
<..:::: 

Ellenőnés módszere: dokumentum alapú mintavételes, 
Indokolt esetben tételes felülvizsgálat (szabályzat, tájékoztató, bekövetkezés valószínűsége: közepes 
nyilvántartás ellenőrzése) szervezetre gyakorolt hatás: magas 

" 

Tárgy: Zárszámadás felülvizsgálata nem minden mellékletet készítettek el, tartalmában nem a 
jogszabály által előlrt részletezettségűek a mellékletek, 
információk nem teljes körűek, átláthatóság nem biztosított 

Cél: a beszámolás, tájékoztatás megfelelőségének vizsgálata, 
annak megállapítása, hogy a jogszabály által előírt mellékletek 
ke llő információt szolgáltatnak a költségvetés végrehajtásáról 

kockázat típusa : integritás, reputációs 

Ellenélrzés módszere: zárszámadás és mellékleteinek tételes, bekövetkezés valószlnűsége : közepes 
dokumentum alapú fe lülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

- . '· . 

Ellen6nés típusa 

szabályszerOségl 

szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.( 111.26.) sz.határozathoz 

Ellenélrzés 
ütemezése 

Ellen6rzés 
ütemezése 

II. n. év 

ellenélrl naPOk 
helyszíni: 

1fő15 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 
ütemezése 

111. n. év 

ellenélrl napok 
helyszíni: 

1főx15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

2 
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NylregyhAza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

i/2. !RÁNYITOTT SZERVEK - iRÁNYITÓSZERVi ELLENÖR:ÚSEK 

Ellenllrziltt szervezeti egység Ellenllrzésre vonatkozó stratqia (t~rgya, 
Azonosított kocUzati tényezO, kocUzat 

Ellenllrziltt kUlsuk célja, módszere) 

Tárgy: Belső kontrollrendszer mOködésének értékelése az ellenőrzési nyomvonalban nem szerepel minden folyamat. 

KocUzatelemz&sel klrilasztott Nem azonosították teljes körűen a kockázati tényezőket. A 

- 11ndzm6ny Cél: annak megállapítása, hogy a ~ k'a~llrendszer öt kritérium rendszert nem megfelelően határozták meg az 

elemét megfele lően kialakitották és (kiemelten az integrált kockázatkezelésnél 

ellenőrzési nyomvonal és az integrált/jc~~ 

[.~~"'· '""''"'" ''"'m" 

a módszertani útmutatónak és a :a 
megfelelően lett kialakítva. U U ~ 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetke lószínCísége: közepes 
-- -2020. év aktmlls ld&zaka szervezetre gyakorolt hatás: magas -- -

Ellenllrzés tlpusa 

rendszerellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26. ) sz.határozathoz 

Ellenllrzés 

Dtemezne 

1. n. év 

ellenllri naook 

helyszíni: 

1főx9 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

„.~.-_;;,.„,; -~-~, ... ~~Ml·J:;/iifillllittif~·tlJ. ··"·.w;~~~i_.;i.ti\'!.f-, ~1:.1-11 4-.'( · 0. ~ - it.~·„·-""iti;.'{:;.~i'~:'"'-:-·11.1:1.;q/l/-:.:t'ft!lnii!Jl~~ • .,,,'f;JW..!i/i/<;,„1;.'.',~~·'t.~~1. · ·.;;'ll!li;f'j,'f/lfo,_ ~(/:)-f;{lfj!JllJ,.kN!;'fitJ.!·) ~ fJ;_r/f:."fJil;,ir:,".J•:~„~ -~ :,"_..-. '' . '· .... ,_, 11 . ' -. '4'd i/~.'Í ;'(1:·1·'..'N!i;l-''"IJ,. ' .•• • ' ~;, . ·- 'i';lif'~„ . • , ·:. '· ': . :f/: /· .. ,„,,, : •. :~ 
Tárgy: Adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés szabályzatok nem teljes körűek, nem kellő -- EszterWnc tsz.ki Ovocla - felülvizsgálata részletezettségOek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan 

-- -
vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget; II. n.év 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat-, és érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR 

információ védelem biztositása érdekében megfelelő alapelvek 
ellen6rl na ook 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes helyszíni: 
7. adatok védelme szabályszerOségi 

1f6x10 nap 

kockázat t ipusa: jogi, Integritás egyébtev.: -- ~-

2020. év aktmlls kHSszaka Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes bekövetkezés valósz ínűsége: közepes 
-- -- 15 nap 

vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) szervezetre gyakorolt hatás: magas 

l~.J. -.,..,.,, ·~·~~~„.T~:~·.7:- .,,....,,_·~· ·--~,;;._r/·.:. __ . '"'" f· ··;_,__;- . • ,.,,„„,_, , ... .. .'.~-.„-~:·„ ... ·' . '. ; - '':;_··~~ '.('',< .. ,„ l·i"'"'1: ·• . „ .... .-
" .. .. 

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

Nyfl'el'fh'zi C.ntemus K~ felülvizsgálata részletezettségűek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan ütemezése 

i!t Oo 

vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget; 
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR II. n. év 

"'' moggy<l>Od" '""· hosv" ''"' ~~ információ védelem biztositása érdek gf 1 0 O , 1apelvek 
ellenőri napok 

kontrollrendszert mOködtetnek, biztosított- e ~ 
J[L[V~ helyszlni: 

8. adatok védelme szabályszerOségi 

1főx10 nap 

kockázat típusa: jogi, Integritás egyéb tev.: --
2020. év aktmlls kUlsuka Ellen6rzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok tételes bekövetkezés valószinűsége : közepes 

-- -- 15 nap 

vizsgálata, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése) 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

"- ~-..... ,~ ~~·~ ... I :-. ~· ;·: ~„, •. ~/ ...... ":. ~· ·'>~' .... . ~·. . . ; .. . . „ 

3 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

1/3. EGvte ÖNKORMÁNYZATI EllENŐRZtSEK 

EllentlniStt szervezeti egység Ellentlnésre vonatkozó stratégia (térgya, 
Azonosftott kockézati tényeztl, kockézat 

EllentlniStt idtlszak célja, módszere) 

Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek, A nem megfelelő kontrollkörnyezet és kontrolltevékenységek 
Polc'rmestert Hivatal rendezvények ellenőrzése . miatt: szabálytalan kiutalás, felhasználás, illetve a célok nem a 

(támogatás lebonyolításában közremüködtl szerződésben foglaltak szerint teljesültek. 
szervezeti egységek) Cél: Megvizsgálni és értékelni a kialakított kontrollrendszert 

annak érdekében, hogy a támogatás odaítélésének jogszabályi 
Támogatott szervezetek 

feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződés szerint megtörtént-

e, a felhasználásra és a beszámolásra a támogatási 
(kockázatelemzéssel 

szerződésnek megfelelően került sor. kockázat tipusa: pénzügyi, jogi, hírnév kockázat 
kiválasztott 2 szervezet} 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, (mintavételes, bekövetkezés valószínűsége: magas 
2019. év és 2020. év aktu;iRs icltlszaka indokolt esetben tételes.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

I . ..;.._ . , . ... ,_, •• '/itJ.A„-,....,~ ·'-""" ·- ,,., · 0ffe.~~::.~),~:.:.,i#.t . :,; .':S.f:Ji 1, , ·• 'R . ..._~.::·;;.<t,,•.r-;„1#.''i:(!IJ~.~~~7;;_:,;ii, ~1_:'.';"4.:·„~·~ift!Dt.~,„-:'k.-- -~~}!~_:: , -:'.~,:·.,,;,-, , ~ _;'.'.t;i . ~i;f1iJJJ&'i!JJN.'·1,1..tlirr t:J · • .:_. .• .'./ :"'. "'~;_ •• ·.-„ :;;._ ',?JI · - 1'../' . · :_;, .. „· -', .;. 

Tárgy: Önkormányzat által támogatott szervezetek, A nem megfelelő kontrollkörnyezet és kontrolltevékenységek 
Poll6rmesterl Hivatal rendezvények ellenőrzése. miatt: szabálytalan kiutalás, felhaszná lás, illetve a célok nem a 

(támogatás lebonyolításában közreműködő 

O!I' M•„IHB'°'° '' érté ... lo~tt ko""i '"'"'"" 
szerződésben foglaltak szerint teljesültek. 

szervezeti egységek) 

""' ''''"""· h<>sV • lám " d ' ~'""'' 11. Támogatott szervezetek 
feltételei fenn álltak-e, a kiutalás szerződé~ z e ~t 

Jt.'&,.., pé"Osvl,J,,,., hlmé• '°"""' 
12. 

e, a felhasználásra és a beszámolásra a t m sl 
(kockázatelemzéssel 

szerződésnek megfelelően került sor. 
kiválasztott 2 szervezet} 

Ellenőnés módszere: dokumentum alapú, (mintavételes, bekövetkezés valósz ínűsége : magas 
""2iÍ19. év és 2020. év aktuális id6szaka indokolt esetben tételes.} szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

.;;..r::1•."!i1·.~ --•~-rJ1: ~J. _,:. ei.1~:;J.~.:'~~:i~·7.~~~ .:..} ;..,..--,_.~ .--.;· '.··· „_ „ .. -·,~·,·-r· h 1,:!· .·· •--J.://4r _,.:.:· ·-:.<e''-· -·.e -~- .• ... · .... ~„-„.,.,,_-..:,„ .. '"'i! ' ""l•t „ 
-~ --~~ 

Ellentlnés típusa 

szabélyszer<lségi 
pénzügyi 

.. 

szabályszer<lségl 
pénzügyi 

„ 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellentlrzés 
ütemezése 

II. n.év 

ellentlrt napok 
helyszíni: 

2 flS x 4 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

II. n.év 

ellenöri napok 

helyszíni: 

2 fő x 4 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

., . . 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

1/4. ÖNKORMÁNVZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE 

Ellen0rz6tt szervezeti el'fSé1 
Ellenörz6tt id6szak 

Nyfreayhúl Állltp11rk Nonprofit Kft. 

2020.év 

&r.k-AIRHdl ~llodHI 
Nonprofit Kft. 

2019. év és aktuális ldlSszak 

Azonositott koc~zati tényez(!, koc~zat 
Ellen6rzésre vonatkozó straté&la 

célja, módszere) 
(tárgya, 

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

felülvizsgálata részletezettségüek; nyilvántartásokat nem vagy hiányosan 
vezetik; tájékoztatási kötelezettségnek nem tettek eleget; 
érintetti jogok sérülnek; nem érvényesülnek a GDPR 

Cél: meggyőződni arról, hogy az adatkezelés, adat·, ésl alapelvek 
információ védelem biztosítása érdekében megfelelő 

kontrollrendszert működtetnek, biztosított-e a személyes 
adatok védelme. 

kockázat típusa: ]011, Integritás 

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú (szabályzatok., bekövetkezés valószínűsége: közepes 
tájékoztatók tételes vizsgálata, nyilvántartások mintavételes 
ellenőrzése) szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Szabályozottság, kontrollkörnyezet kialakításánaklnem teljes körO a szabályozás, nem érvényesülnek a helyi 
felülvizsgálata. Transzferár nyilvántartás és az adatvédelmi sajátosságok, nem kelllS részletezettségü a feladat- és 
szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata felelősségi kör meghatározás, nem biztosított az utólagos 

ellenőrizhetlSség, számonkérhetlSség. Transzferárazás hármas 
kötelezettsége nem teljesül. Nem érvényesülnek a GDPR 

Cél: meggyőződni arról, hogy a társaság a jogszabályok által alapelvek, érintett! jogok sérülnek, tájékoztatási 

kötelezően előírt szabályzatokat a helyi sajátosságok kötelezettségnek nem tettek eleget 

figyelembevételével elkészítette, biztosított-e a szabályszerü 

Ellenörzés típusa 

szabályszerüségi 

mOködés; a transzferárazás hármas kötelezettségét 1 szabályszerOségl 
(nyilvántartás, bejelentés, társasági adóalap korrekció) 
teljesítette; biztosított-e a személyes adatok védelme 

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat 

kockázat típusa: integritás, korrupciós kockázat, adó, 
szabályszerOségi 

bekövetkezés valószínOsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenörzés 
ütemezése 

1. n.év 

ellen6ri naook 
helyszíni: 

1főx15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenörzés 
ütemezése 

II. n.év 

ellen6ri napok 

helyszíni: 

1fő x20 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor-

szám 

15. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ellen6rz6tt szervezeti e~g 

Ellen6rz6tt Időszak 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kockázati tényez6, kockázat 

célja, módszere) 
Ellen6rzés típusa 

Tárgy: Belső kontrollrendszer értékelése Nem alakították ki a belső kontrollrendszert, nincs belső 

Onlcormányiat GazdaÁgi Társaságok 
ellenőrzés, ellenőrzési nyomvonal, nem azonosltották a 

kockázatokat. 7A Oo 

m m'"''''""' "'"· h"'v '""' ~~~ előlrt belső kontrollrendszert o 
~„llf &„„~ •. „.„.„ 

rendszerellenőrzés 

(kockázatelemzéssel kiválasztott 1 GT) 
~ 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valószlnOsége: magas --- 2020. év szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
---

t·,,.. < ''.l· -,t j,,.,'.rf.\i ·.: .•, .„~ - •. ~~~ ·"' - .. .,,,~ ·"-~. r~.;,· ~;-:i.:.;-· „ "•'. ·- · ,.) ),; Í J,l·,·I. ·~· .:';„ ... ' " '''•' 

·•·'!;. .~.'''_:-,u.,., L:, ''-'-"","'-:"'·'' ::-„/-~: . .:~„„ --(" . . >: / J-t, •. ' ·-... ... •. :···,.; ~ ./.~1\«~·.,,".';, 1 ~:~J:''.'-~ _"'. . ._,,:'.,~;..á{- :r•.-" ·; '.~._-,,: ~~.1f>„ .. :·,i/-'.' . · >r, ~ ":~:- ~"''0,-_;;1···; -~~;[ , .. ·>' '~·/:,~~;:i/f~!· . •':i ,.,~ :~- >·t:;;,;~-,1 · .~: .;:,_·; " 

2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, Intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri naPOk 

helyszíni: 

1 x 1 fő x 15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

,. 

Nyíregyháza, 2020. március 13. 

Készitette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagvta: Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött klc5szak 

-- -
J6sll Andrú Múzeum 

-- -

1. 

--- ~--
2019.év 

::· '\· "'""i·~· ·_ l · ~:)'· , . „ ~-~·-~':·. -. . ~- „.' „-

--· -
J6sll Andm Múzeum 

--- -

2. 

2019. év 6 aktuális ld6szak 

Móricz 2slgmond Mqyel 6 Városi 

Könyvtár_ 

3. 

2019. év 

. ,-

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

II. !RÁNYITOTT SZERVEK - INttzMtNYI BEOO ELLENŐRllsEI 

Ellenőrz6re vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kocUzatl tényező, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőnés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: sdmviteli, reputációs, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés va lószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

.. 

Tárgy: Pályázat pénzügyi elszámolása nem a pályázat i kiírásnak, támogatási szerződésnek megfelelő 

a fe lhasználás, elszámolás nem történ ik meg határidőben, 

nem alakították ki a szükséges kont rollpontokat 

Cél: annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló források 

cél szerinti felhasználása szabályszerűen történt-e meg, 

továbbá megfelelően alakították-e ki, működtetik a 

kontrollkörnyezetet, kontrolltevékenységet 

kockázat típusa: szabályszerOségi, kontroll 

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

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi e lőírásoknak 

megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellen6nés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat t ípusa: számviteli, reputációs, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés tlpusa 

SzabályszerOségi 

SzabályszerOségi 

pénzügyi 

SzabályszerOségi 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV.n.év 

ellenőri naook 

helyszíni: 

1főx5 n ap 

egyéb tev.: 

15 nap 

. 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV.n.év 

ellen6ri naook 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

IV.n.év 

ellen6ri napok 

helyszíni: 

1fő x5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenllnött szervezeti egység 

súm Ellen6rzött ld6szak 

-
Móricz Zsigmond Megyei és Vjrosl 

KOnyvtjr 
--

4. 

2019. év és aktuills ldGszak 
~ 

-
, .... :i.,. ,„.:t,. -~/.,.;.' •'<t.· .,.,._„„. •~iiii,t,;.."ii;...,,"ilit···· .. •. 

Qzln"z"""yeket MO!dkltetG KOzpont 

5. 

2019. év 

-;_ "'""' ~ ~.'.~„1- :;·_;.~f<\ •V .4~:.• ·:_~,.,.,'_.'~~':;.:.-~ . ..:...._ __ ; ...:.· 

K6zlntéznnyelcet MOkOdtet6 K6zpont 

6. 

2019. év 

" 
„ . ~.r 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ellenönésre vonatkozó stratégia (tjrgya, 
Azonositott kockjzati tényez6, kockjzat 

célja, módszere) 

Tárgy: A gépjármű üzemanyagfelhasználás, a Gépjármú feladat és felelősségi körörket nem határozták meg 

használati szabályzat megfelelősségének vizsgálata egyértelműen, nem megfelelő normát alkalmaznak az 

elszámolásnál, felülvizsgálati kontroll nem került kialakításra 

Cél: annak megállapítása, hogy a belső szabályzat biztosítja a 

szabályszerű elszámolást, dokumentálást és számon 
kérhetőséget 

kockázat típusa: pénzügyi, integritás 

Ellenőrzés módszere: szabályzat részletes felülvizsgálata, bekövetkezés valószínűsége: közepes 

elszámolás dokumentumainak mintavételes ellenőrzése szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

,.„ ~. ' 'Í'<'..,~' '-'· . „ .•. ' ' ·'7. ··.,, . ~ .. - , "> ,. .· • 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi eldirásoknak 

megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőnés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége : magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: Beszerzési eljárás felülvizsgálata szabályozás nincs összhangban az ellenőrzési nyomvonallal és 

a munkaköri leírásokkal, a döntési jogkör gyakorlása nem 

objektív tényeken alapul, kulcskontrollok nem teljes körűen 

működnek 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy beszerzések eljárásrendjét 

úgy alakították ki, hogy ellenőrizhet/S és számonkérhetlS 

módon biztosítsa az integritás érvényesülését 

kockázat típusa: integritás, kontroll 

Ellenlln és módszere: kontrollkörnyezet és bekövetkezés valószínűsége: magas 
kontrolltevékenységek minősítése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

.. 

Ellen6nés tipusa 

SzabilyszerOségi 

pénzügyi 

'" 

SzabályszerOségi 

SzabályszerOségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellen6rzés 
ütemezése 

l.n.év 

ellen6ri naook 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

111.n.év 

ellen6ri napok 

helyszín i: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 

ütemezése 

l.n.év 

ellen6ri naook 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellentlrzött szervezeti egység 

szám Ellentlrzött kltlszak 

V6d MNly K~ Kazpont 

-

7. 

---2019. év 
~-~ 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

Ellentlrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kockázati tényeztl, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által eltlírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetetlí kontrollok nem megfelelően kerültek 
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenllrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tlpusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

ff!!.-F-b~ :tL..l.;'.;;. ;t.'~ ·~ „ t :: 1!~'f')f:,i?;;:,-.. ;:;l·. ·.:,~.:· · . ~~-~;:{; ; '. ··~: „~,'({~ ::, ;. ·,_..;:~· ·, ·.~-;:„ .. -~·;.~ ,/~· '<'· 1, ~ f.. ·::-/,: '•;;'I,~':";'~':!;.,'~·· ,·:;.< "=_;t!/li·"'" , . """'.~fi.~.- '';,._1;_.-:fl.;,.1,l/1. 1~;1JJJ/'t•('lllf/f:r::,'X;;:~ · ~ · ·-i'· '·,"'i-. F-" ·h,'.Ji·„- ' ;, 

- Tárgy: A Váci Mihály Kulturális Központnál a közalkalmazotti nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal, 

V6d MNly Kulturjlls Központ 
jogviszonyban foglalkoztatottak minősítési eljárásának és a módon történik a minősítési eljárás, belső szabályzatban nem 
személyügyi nyilvántartások felülvizsgálatának belső határozták meg az eljárás rendjét, ütemezését -
ellenőrzése 

Cél: annak megállapítása, hogy a Kjt. előírásainak megfelelően 

8. 
történik a közalkalmazottak minősítése 

kockázat típusa: kontroll, integritás 
Ellentlrzés módszere: dokumentum alapú (személyi anyag bekövetkezés va lószínűsége: közepes 

2019. év tételes vizsgálata a minősítések szempontjából.) szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

- .. . .,_Aj_-,..--·'-.:.~ :. -, ,.; ~ .; ... ,. "' 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségüek, nem a jogszabály 

EgészMgilgyl Alapel"tisl lpzgatósllg 
által elő írt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztet etil kontrollok nem megfelelően kerültek 
kialakításra, átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 

9. megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellentlrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége : magas 
2019. év szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellentlrzés tlpusa 

Szabályszer(lségi 

. 

Szabályszerűségi 

Szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellentlrzés 
ütemezése 

111.-IV. n.év 

ellenllrl napok 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenllrzés 
ütemezése 

Ill. n.év 

ellenllri napok 

helyszíni: 

1 fii x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

IV.n.év 

ellenilri napok 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellen6rz6tt szervezeti egység 

szám Ellen6rz6tt ld6szak 

~ Alllpell6üsl lpzgatóúg 
·~ 

10. 

---2019.év ---

„ .•• „.„ ·.~„~~·.~~~~· ·i:t} . .;;:,z<,:11~·:.:;.:.;::..~.:.,~-,,,~-.~--~· .... ..1~:.. „.-„„ .„ 

-
Nyfregyhúl cantemus Kórus 

~ 

11. 

2019.év 

„~„f't•·.-~- ••• --„-'::.A'~,_._:._ ,.~;_- ·:.,:. r ,.j,.. -~ 

---NYfregyházl Cantemus Kórus --

12. 

2019. év és aktuális ld6sza-k -

-~-... -";r;,)i_ --~~~(: :'l~~<~/~~-t~~~:-:~: ··(~~'?-~:".:, ,, 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kockázati tényez6, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: GépjármO üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolások nem megfeleld szabályozás; nem a jogszabály által előlrt 
ellenőrzése normákat alkalmazzák; dokumentumok nem szabá lyszerűen 

vannak kitöltve, az összesit6 elszámolás nincs összhangban a 
számviteli bizonylatokkal, menetlevelekkel 

Cél: annak megállapltása, hogy megfelelő kontrollkörnyezetet, 
eljárásrendet alakltottak ki, valamint, hogy az elszámolások a 
jogszabály által el61rtak szerint történtek 

kockázat t lpusa: pénzügyi, stabályszerilségl 
Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú bekövetkezés valósz inűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

. „" ... -„„ •... „.,.. .... "'' ... -- __ .. _ _... .. „ .. ~„. .,. . . .. .„.„, .. . „,,,..._.„,, „. „ 
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által el61rt határidőben készült el, a jóváhagyó, felü lvizsgálati 
és egyeztetet6 kontrollok nem megfelelően kerültek 
klalakltásra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi e161rásoknak 
megfeleld tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tlpusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószlnüsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

. - ... - ~- . . , . " ,., .. ... 

Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése helytelen fizetés i osztályba, fokozatba sorolás; hiányos 
alapnyilvántartás vezetés; kinevezések pénzügyi ellenjegyzése 
nem megfeleld; pótlékokat és keresetkiegészítéseket nem a 

Cél: annak megállapltása, hogy a közalkalmazottak besorolása, jogszabály által meghatározott feltéte lek mellett biztosították 

az Illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása 
szabályszerO 

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat t lpusa: Integritás 
tételes felülvlzsgála bekövetkezés vaiószlnüsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

;; >' -.~··. ~- ,. : .. ~·--· - „ . . ··~::,"'.· ~·.- ~J. ,~. -· ;. ,.,. , 

Ellen6rzés típusa 

Szabályszerilségi 
pénzügyi 

SzabályszerGségl 

SzabályszerGségi 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellen6rzés 
ütemezése 

IV.n.év 

ellenőri napok 
helyszín i: 

1f6x5 nap 

egyé btev.: 

15 nap 

IV.n.év 

ellenőri napak 

helystínl: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

~ - ' ·· , 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1.-11 . n.év 

ellenőri napok 

helystínl: 

1f6x10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

10 



Sor- Ellentlrzött szervezeti eBYSég 

szám Ellentlrzött ldtlszak 

- ~ 

Eszterl6nc tsz.ki Ovoda 
-- -

13. 

2019. év -~-

---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ellentlrzésre vonatkozó stratégia (ürgya, 
Azonosított kock;izati tényezts, kock;izat 

célja, módszere) 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 
által előírt határidőben készült el, jóváhagyó és felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
kialakításra, átláthatóságot nem biztosították 

végrehaj tásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputációs, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

''ffh••'r•.M,~'->'f'1'i-•;''f'·l·~'I'. ··~·"!!"·~·~•·,,.~.-.~:".""':"1!f";'!'.'"r'-;~,•· '"-/'''t''·'O..•' ··~N-• ' •>.JJ>~'>·' ·, ,„,.,, .. „~.,..., · .. ~:.„_·~,„ .. ' .. „-, ~,,, ' -. -„• >·'. ; '_"_ •·'#; . . .. ' .. ,. --~,.,..,, _ .. , y ... - _,„ - ~-- - ·- .-.: _-,.,._„~,[' _,_._.-:·-._ 

Tárgy: t tkezési térítési díj kedvezményének igénybevételéhez hiányos dokumentáció, nem az aktuális i dőszakra -- ~ 

Eszterl6nc tsz.lel Ovoda 
szülői nyilatkozat ok ellenőrzése vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kont rollok hiánya 

-- -

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát 

14. 
megfelelő dokumentummal, nyi lat kozattal alátámasztották-e 

kockázat t ípusa: kontroll, pénzügyi 

Ellentlrzés módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés bekövetkezés valószínűsége : közepes 
2019. év --- szervezetre gyakorolt hatás: közepes ---

-~'J/1iff:'j,(.~:·~:· ·~--/~":'f!)"tf~-rr:~~„:~t'r".~~~-y:1~~'.~'.~~::h'f;f• 't· · .. „ .• . 
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

- által elő írt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 
Gyermekek Háza Déll Óvoda 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi elő írásoknak 

l S. 
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számviteli, reputáclós, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 
--~ 

2019.év szervezetre gyakorolt hatás: magas 

·· . . ,, .. h., ·· . .. , , .. , 

Ellentlrzés típusa 

Szabályszerűségi 

.. 

Szabályszerűségi 

Szabályszerüségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellentlrzés 
ütemezése 

111.n.év 

ellentlri napok 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1. n.év 

ellentlri napok 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

111.n.év 

ellen6ri napok 

helyszíni: 

1 fő x S nap 

egyébtev.: 

15 nap 

11 



Sor- Ellen6rz6tt szervezeti egység 

sz6m Ellen6rz6tt id6szak 

-
Gyennelrelc Hm Délt ÓVOda 

-

16. 

~--

2019. év ---
.. . "t..ef~„/' ~···:f}1!~h.~~.·--~~-:;.~ ·~:..;~'':;r·,·„. --·..-.. ~ 

-- -
TOndérbrt Keleti ÓVOda 

-

17. 

2019. év 

·~·':_.> .- .... -·-......W;~'„~:#?""""""''~\'t-~„„„~.;_,w-""'"~- ..... ....... -

--- -
TOndérkert Keleti óvoda 

--- -

18. 

2019.év 

•· 

. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módositott Ellenőrzési Terve 

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia (tárgyi, 
Azonosltott kockézatl tényezö, kockézat 

célja, módszere) 

Tárgy: Az Ingyenes/kedvezményes étkezés dokumentumainak hiányos dokumentáció, nem az aktuális Időszakra 

felülvizsgálata vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya 

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát 
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e 

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi 

Ellenörzés módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés bekövetkezés valószínOsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

. ·!" '. ,. ., ..... „. . .. „ ... „ · .;. ;.~.,. 17.: . '· . ,.'I'':··· „,, , . ",,_.,, 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által előírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfele lően kerültek 
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tipusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínOsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

.•. ,-.e,„-~ .,„.'!f~- .... - . ~ . -
Tárgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra 

dokumentáció felülvizsgálata vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya 

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát 
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e 

kockázat típusa: kontroll, pénzügyi 

Ellenllrzés módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés bekövetkezés valószfnOsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

. ' -.. ' ~·- ,,•, ~ ' ~. .? · -~~ .„ . ,, .. . ;:: ·~ „1 • 1, \· .. ,·,_ „„ 

Ellen6rzés típusa 

Sza bá lyszerilségi 

Szabályszerilségi 

szabályszerGségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenörzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellen6ri naook 
helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

.. 

IV. n.év 

ellen6rl napok 

helyszín i: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1. n.év 

ellenőri naook 
helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

12 



Sor- Ellenllnött szervezeti egység 

szám EllenOnött icl6szak 

- -
Búuszem Nyuptl ÓVOda - -

19. 

--- ---
2019.év 

---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ellen6nHre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonosított kockézati tényez6, kockézat 

célja, módszere) 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 
által előlrt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tlpusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

,.„·· .. :.'· ..... ,';..i•' J ~\ '; '"-':!•.', „.J . ·:'. ' . -.4 ~ ' , .,, .. ~·· "' , ... „ .. „„ ... ,;· <· • ·., ' , .. ! ,.,_:.:..., .. , ,.,.„, 

Tiirgy: A gyermekek ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hiányos dokumentáció, nem az aktuális időszakra 

. dokumentáció felülvizsgálata vonatkozóak a nyilatkozatok, felülvizsgálati kontrollok hiánya 

Búuszem Nyugati ÓVOda 
-

Cél: meggyőződni arról, hogy a kedvezmények jogosságát 

20. 
megfelelő dokumentummal, nyilatkozattal alátámasztották-e 

kockázat tlpusa: kontroll, pénzügyi 

Ellen6rzés módszere: tételes, dokumentum alapú ellenőrzés bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2019. év szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

1:.u;'!'„„~ ~:!l."'.:.-~·.,Z,' ;,,:~:t::i~~'i,f,1;;:(.:~~~/%.~---':.,~_:~: J. · .. .. 
··-~ ·• ' 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

Nylregyházl Gyermekjó"'I Alapelljtásl által előlrt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

Intézmény és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 
-- klalakltásra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 

21. megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenllrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat tlpusa: számviteli, reputáclós, kont roll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószlnűsége : magas 

2019. év szervezetre gyakorolt hatás: magas 

~ ., · .•. ;...._ "' ,11, ... „ . 

Ellen6nés típusa 

Szabályszer<lségi 

.. 

Szabályszer<lségi 

Szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

EllenllrzH 
ütemezése 

IV. n.év 

eilen6rl naDOk 

helyszín i: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1. n.év 

ellen6rl napok 
helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

ellenllrl napok 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

13 



Sor- Ellen6n6tt szervezeti egység 

mm Ellenc5n6n ldc5szak 

Nyfregyflllzl Gyenne~I Alapel"túl 
lntúmény -

22. 

--- 2019.év ---

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosltott Ellenőrzési Terve 

Elleoonésre vonatkozó stratqla (tárgya, 
Azonosított koc~zatl tényez6, koc~zat 

célja, módszere) 

Tárgy: A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény nem megbízható adatok alapján történt az Igénylés, 
szeNezeti keretében működő 14. számú Bóbita Bölcsöde késedelmes adatszolgáltatás, lemondás, felhasználás nem 
(Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) feladatfinanszírozással kapcsolatos szabályszerű, az elszámolás nem tényadatokon alapul. 
belső ellenőrzése 

Cél: annak megállapítása, hogy az Igénylés és a felhasználás 
elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, 
időben történt, az igénylést és az elszámolást alátámasztó 
dokumentációk megalapozottak 

kockázat típusa: szabályszerOségl, pénzügyi 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, bekövetkezés valószlnűsége: közepes 
indokolt esetben tételes vizsgálat szeNezetre gyakorolt hatás: magas 

~<. '· .· )ff;j,)_J~...,,,,,fff:it ;f. ./•.' '8fi.'.:{i:/J<~..,·':':" ··.!#· 'fri{~·.'~'-'.'~~,"1;;1 . .1.t. • "· ·: . . ...;:i' , :.-tf>·f"'1r,,Y .,;ti/'"/'.-' ·:'~: . .. „ .. .. ,:. ~-"'''.·:··:.}/.i:~tÍfl~rl~· . ·c_;. ... 11.,. ·",.<" , '-'. .· .. ·,' ,„ 

Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

Nyhsyhúl CulU- 6s Gyennekj616tl által elöírt határidőben készült el, a jóváhagyó, felülvizsgálati 

K6zpont és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 
kialakításra, az átláthatóságot nem biztosították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 

23. megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat típusa: számvitel!, reputációs, kontroll 

mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: magas 
2019.év szeNezetre gyakorolt hatás: magas 

·~~ ~~_,.. t 1.-„. ~- .-:.• ... '·:A! ·. ·· .. 
Tárgy: A személyi anyag ellenőrzése helytelen fizetési osztályba, fokozatba sorolás; hiányos 

-- alapnyilvántartás vezetés; kinevezések pénzügyi ellenjegyzése 
Nyfregyházl CsalU- és Gyermekjólét! nem megfelelő; pótlékokat és keresetkiegészítéseket nem a 

K6zpont jogszabály által meghatározott feltételek mellett biztosították --

Cél: annak megállapítása, hogy a közalkalmazottak besorolása, 

24. az illetmények és egyéb személyi juttatások meghatározása 
szabályszerű volt-e 

Ellenőrzés módszere: a személyi anyagok dokumentum alapú kockázat típusa: integritás 
tételes felülvizsgála bekövetkezés valószlnűsége: magas -- 2019. év és aktuális Időszak szeNezetre gyakorolt hatás: magas 

~-

•• 4,•• _, . """' .. „ ;4\• ., ••.• _·_ ·~ -- -~ -- - '."- .„,.. ~ . .„.„_ ._, . '/•• ·,·-·- „„. ' ~ .• „ ___.,_, - ' -

Ellenc5nés tlpusa 

SzabályszerOségl 
pénzügyi 

·~·, 

SzabályszerOségl 

Szabályszerűségi 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.1111.26.) sz.határozathoz 

Ellenc5rzés 
ütemezése 

Ellen6rzés 
ütemezése 

IV.n.év 

ellenőri naook 
helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

elleoori napok 

helyszíni: 

1föx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1-11. n.év 

ellenőri napok 
helyszíni: 

1főx10 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

14 



Sor- Ellen6nött szervezeti egység 
szám Ellenc5nött idc5szak 

Nyfregyházi Szod61ls Gondozási Központ 

25. 

--- ---2019.év --- ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenörzésí Terve 

Ellen6nésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonosított kockázati tényez6, kockázat 

célja, módszere) 
Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálata a mellékletek nem kellő részletezettségűek, nem a jogszabály 

által előírt határidőben készült el, a j óváhagyó, felülvizsgálati 

és egyeztetető kontrollok nem megfelelően kerültek 

kialakításara, az átláthatóságot nem biztosították 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalommal, határidőben készítették el 

Eilenönés módszere: dokumentum alapú, beszámoló és kockázat t ípusa: számviteli, reputációs, kontroll 
mellékletei tételes felülvizsgálata bekövetkezés valószlnűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

"„, ·~·. '.f:„,. ,: .... ;., ,_~, ·:,"}'·_ -:'.t::;.:..~~"":"::~- -:- ;.. . _. , ; 

Tárgy: A fogyatékos személyek nappali ellátása szociális nem biztosítottak a működéshez szükséges tárgyi, személyi és - - -
Nyfregyházl Szocl611s Gondozúl Kazpont 

alapszolgáltatás és a fej lesztő foglalkoztatás működtetésének a szakmai feltételek; az alapszolgáltatás a vonatkozó 

vizsgálata. jogszabályoknak vagy a szolgáltatói nyilvántartásban - -- ·-- foglaltaknak nem megfelelően működik; a dokumentációk 

vezetése (szakmai program, egyéni tervek stb.) nem 

szakszerű, a fejlesztő foglalkoztatás működtetése az ellátott 

Cél: meggyőződni arról, hogy az intézmény működésének fejlődését veszélyezt eti 

26. tárgyi, személyi, illetve szakmai feltételei biztosítottak-e; a 

fogyatékos személyek na pali ellátása és a fejlesztő 

foglalkoztatás működtetése megfelel-e a Szt-ben, valamint a 

kapcsolódó szakmai rendeletekben foglalt követelményeknek 

kockázat típusa: integritás 
Ellen6nés módszere: dokumentum alapú, tételes vizsgálat bekövetkezés valósz ínűsége : közepes - 2019. év és aktuális időszak - szervezetre gyakorolt hatás: magas - -

IEUftSFIUDATOIC ',:, '•' D 
.. , . 

1. 2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2020. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2020. március 13. 

Készítette: 

Ellenc5nés típusa 

Szabályszerüségi 

SzabályszerClségi 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenc5ri napok 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

IV.n.év 

ellen6rl napok 
helyszíni: 

1 fő x10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Lengyelné Petris Erika 
belső ellenőrzés i vezető 
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Sor- Ellentlrzött szervezeti egység 

szám Ellentlrzött idöszak 

Roma Nemzetiségi ÖnkonMnyzat -

1. 

--- 2019.év --~ -- ---

Roma Nemzetlsql OnlconNnyut - - . 

2. 

2019. év (Intézkedés végrehajtésát követtl 
idöszak) 

" 

Lengyel Nemzetiségi Önkor1Mnyzat 

3. 

---
2019. év 

~~-

.„ '',."·:::·· 
.. ,„. . '" 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ill. TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANVZAT BELSO EllENOKnSEI 

Ellentlrzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonosított kockázati tényeztl, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 
ellenőrzése Áht. által elő írtakat, működési és fe lhalmozási cél szerinti 

bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szerint 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi 
tájékoztatták a Képvielő-testületet 

önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesítette-e 

EllenlSrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felü lvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat 

bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

kockázat típusa: jogi, mOködési, integritás kockázat 

Ellen6rzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 
ellenőrzése Áht. által ellSírtakat, működési és felha lmozási cél szerinti 

bontásban; az elöterjesztéskor nem az előírtak szerint 
tájékoztatták a Képvielő-testületet 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesítette-e 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat 

bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

. _. '~ " -~ 

Ellentlrzés tipusa 

szabályszerílségi 

utóellenlSrzés 

szabályszerOségl 

, ~„~; 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellentlrzés 
ütemezése 

Ellen6rzés 
ütemezése 

II. n.év 

ellen6ri napak 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 
ütemezése 

l.n.év 

ellenlSrl napak 
helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 
ütemezése 

11. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

16 



Sor
súm 

4 . 

Ellen6rzGtt szervezeti egyHg 
Ellen6rzGtt ld6szak 

,_ l.efllyel NemzetlMgt 0nkorm6nyut 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

EllenGrzésre vonatkozó stratégia 
c"Ja, módszere) 

(tárgya, 
Azonosltott kockjzatl tényezll, kockjzat 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti éslfelülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

kockázat tlpusa: jogi, mOködésl, integritás kockázat 
Ellenllrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata !bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2019. •v (Intézkedés vqrehljtását k6vett1 I szervezetre gyakorolt hatás: magas 
ld6szakl 

!_;~~ t.~~i:d,~!,"i.;~?t'IJJ:~·„ -~ 

Német Nemzetiségi OnkoriNnyut 

-J„:'i/"'·I r:~_/1:: .,, . ,; · ·:~·,~- ·· /'. . ..,,·,, _, 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségénekla költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 
ellenőrzése Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban; az e lőterjesztéskor nem az előírtak szerint 
tájékoztatták a Képvielő-testületet 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 

Ellen6rz'5 t lpusa 

utóellenllrzés 

~ 

s. adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak! 1 szabályszerOségi 
megfelelően teljesítette-e. 

'~$:.~~/ 

6. 

2019. év 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat!kockázat tlpusa: integritás kockázat 
bekövetkezés valószínűsége : magas 
szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

~il"l';ll'„~·„ ·.~ ~t.-".~~l-~·,\,~"f1.~~~1; :· _~~'.A „; 

Német Nemzet!Rgl OnkoriNnyz1t 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti éslfelülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

kockázat tfpusa: jogi, mOködésl, integritás kockázat 

. _ _ _ _ _ _ _ Ellenörzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgá lata !bekövetkezés valószínűsége: közepes 
2019. év (lntézkedéS végrehajtását kGvetll I szervezetre gyakorolt hatás: magas 

ld6szak) 

-;;; -,,-:· -_:;.._-:....~~·:.t;._ -~~„-~· :;,,,.~ . ~:·:.· ·_, ,;: 
~· -...... 

utóellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellen6rz'5 
ütemezése 

Ellen6rzés 
iitemezése 

1. n.év 

ellenőri naook 
helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

~~btev.: 

15 nap 

-
Ellenllrzés 
ütemezése 

II. n. év 

ellenöri napok 

helyszín i: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenörzés 
ütemezése 

1. n. év 

ellenöri napok 

helyszíni: 

1 fő x 5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti el'fSég 

súm Ellenőrzött időszak 

Onn6ny NemzetlHgi Onkonninyzat 

7. 

--- ---
2019. év 

--- ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (t4irgya, 
Azonosltott kockázati tényező, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 

ellenőrzése Áht. által előfrtakat, működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szerint 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képvielő-testületet 

önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előlrásoknak 

megfelelően teljesltette-e. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat 

bekövetkezés valószínűsége: magas 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

... '• ~~/.~ . „.f~~:· ,.,,~~„.„_.~ ._„, -~· .•/·'' ;.„.:h, ··<""'' . i}.'"'·i. ,,,; .• „ ;(,. „ 
""" ~ 

.„ ... „. ••• ·: •;.,,. > ••• : •' ' ,_. ·.:-~':t··~::' _;_'.' .. „ .... .. ~.; ,, . .. . .": · .. ··· 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 

OnMnv Nemzetlsécl Onkonninyut Működési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 

hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

8. 

kockázat tfpusa: jogi, mOködésl, Integritás kockázat 

Ellenőrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata bekövetkezés valószfnűsége: közepes 

2019. év (Intézkedés végrehajtá5"t követő szervezetre gyakorolt hatás: magas 
Időszak) 

Ellenőrzés tlpusa 

szabályszerOségi 

•„ '• . 

utóellen6rzés 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(11 1.26.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ellen6rzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 

ütemezése 

1. n. év 

ellenőri napak 

helyszíni: 

1 fő x S nap 

egyébtev.: 

15 nap 

t'i-:.: •. ~1"'í --;!'Jt;:~;~~~~~{4 . .-·~.;;:,A1.~if· i~ - '. ,~ · •..• -~/~ ;.!.·~---/: : .. ,_ ... ;,,;..-,.· .-~„~- ,.„ - -- :· -, 'lt"· ,.,. :,,',!..\ . ·-·t~·· l ~---·~ ~ .... ,...,/..;-:-:>~~ -~.;..„ .• , „~ •• ;,~;' ·-.-. --~,:·r..,, .. · ................. -..~ . ·-,.,,,.: „ 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az Ellenllrzés 

Ruszin Nemzetiségi Önko~nyzat ellenőrzése Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti ütemezése 

bontásban; az előterjesztéskor nem az előfrtak szer int 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi 
tájékoztatták a Képvielő-testületet II. n. év 

önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 
ellenőri napok 

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak 
9. megfelelően teljesítette-e. szabályszerOségi helyszíni: 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: Integritás kockázat 
1főx10 nap 

bekövetkezés valószínűsége: magas egyébtev.: 

2019. év szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
15 nap 

. 
~ ·;;~ ~ -'··· . . „ ... „ 
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Sor- Ellen6rzött szervezeti e1Y5ég 

szám Ellen6rzött ld6szak 

Ruszin Nemzetiségi _Önkormányzat -

10. 

2019. év (Intézkedés végrehajtását követ6 
ld6szak) 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Ellen6rzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonositott kockázati tényez6, kockázat 

célja, módszere) 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körüen 
Müködési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

kockázat típusa: jogi, mOködési, integritás kockázat 

Ellenőrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: közepes 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

. .. „ 7 ; .. ... 
.<•t,••,!Ji.·C/ .1 •. ' ·_;,, ,;,r. .. ~" ,~::\·· ... y:·}«;iL.'::-~~·s··. ····'·•· . ·,:·;„ "W•„~: ;::; •1 

.::".· .>":~::::> '·:· ·:.-c„ ·:. "711 ~-_,::,~j-j_. :·- , •• „ „ ·:. 
Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabá lyszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 

Szlorik Nemzetlsésl önkormányzat 
ellenőrzése Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szerint 
tájékoztatták a Képvielő-testületet 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi 
önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 

11. adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően teljesítette-e. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockázat 

bekövetkezés valószínűsége: magas 

2019.év szervezetre gyakorolt hatás: köze pes 

'1·•.' " . ' ,, .",,,_\: 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Működési Szabályzatának fe lülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésre kerültek-e 

12. 

kockázat típusa: jogi, mOködésl, integritás kockázat 
Ellentsrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálata bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2019. év (Intézkedés végrehajtását követ6 szervezetre gyakorolt hatás: magas 
id6szak) 

, .„. .•.. . ,--:: .. _, 
·~· 

,r; .: • " e:~: •. ~;; , .. >'•''-l>i> 
;I ,; . . , ,„, .„., '.,, ~·· 

Ellen6rzés tipusa 

utóellenőrzés 

sza bálysze rüségi 

utóellentsrzés 

2. sz. melléklet 
a 38/2020.(11 1.26.) sz.határozathoz 

Ellen6rzés 
ütemezése 

Ellen6rzés 
ütemezése 

l. n. év 

ellen6rl naook 
helyszíni: 

lfő x s nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellen6rzés 
ütemezése 

11. n.év 

ellen6ri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellentsrzés 
ütemezése 

1. n. év 

ellen6rl napok 

helyszíni: 

1 fő x S nap 

egyéb tev.: 

15 nap 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2020. évi módosított Ellenőrzési Terve 

Sor- Ellenc5rziltt szervezeti egység Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia (tárgya, 
Azonosított kockiizatl tényezc5, kockázat 

súm Ellen6rzött időszak célja, módszere) 

Tárgy: A költségvetés és zárszámadás szabályszerűségének a költségvetési/zárszámadási határozat nem tartalmazza az 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése Áht. által előírtakat, működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban; az előterjesztéskor nem az előírtak szerint 

Cél: meggyőződni arról, hogy a helyi nemzetiségi tájékoztatták a Képvielő-testületet 

önkormányzata költségvetés tervezési, beszámolási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak 
13. megfelelően teljesítette-e. 

Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, tételes felülvizsgálat kockázat típusa: integritás kockiizat 

bekövetkezés valószínűsége : magas 
---

2019.év szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

;;(, .. :·. ,· •. ,.,,,,,,. .,;. . •... '" . • . ;;:.,„·;·. . • 'i}, ·''1'.'; ! ; ,, ..... , „ 
i ,:4\' 

. ,. '.;..,...,,„> '.·.·-~ . •; .. J• . ./ „·->" .,. 

Tárgy: a települési nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és felülvizsgálat elmarad, a hiányosságok nem teljes körűen 

uicnn'" Nermetlsi1(~'n'ko"!'6nyzat Működési Szabályzatának felülvizsgálata kerülnek megszüntetésre; jóváhagyás nem történik meg 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy az előző évben feltárt 

hiányosságok megszüntetésre kerültek·e 

14. 

kockázat típusa: jogi, m ílködési, integritás kockázat 

Ellenőrzés módszere: dokumentum teljes körű felülvizsgálat a bekövetkezés valósz ínűsége: közepes 

2019. év (Intézkedés végrehajtását kilvető szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Időszak) 

'Ml;"i-> „;; , . ,. ·"' ,,_; ','.";' · .. '.; . -„~··. ·'· . _.:,_'i;.,., ,;;,:·;· .. + ·-.;-:'·:· 
l ·"."'i!''';ff;":, . ,„ ... • ~ .;r„..;.. ·'" :· . . „,_.; ' ·• 

.... RW>A10lt; . ,. . .. , .... - .; " ' . , . • . ·-~ ' .. 

1. 2019. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2020. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2020. évi be lső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2020. március 13. 

Készítette: 

EllenlSrzés típusa 

szabályszerílségi 

utóellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 38/ 2020.(111.26.) sz.határozathoz 

Ellenc5rzés 

ütemezése 

EllenlSrzés 
ütemezése 

II. n. év 

ellenc5ri napok 

helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n. év 

ellenlSrl napok 

helyszíni: 

1főx5 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

' 
.. " ' • 

Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

20 



EH. 
Elten6nésl ttma/torillet „-

l Ad1tvéddml snibátyoknalt (GOPR) wi~ me1felefH fttfutvmc"•t• 

2 
Kttvl adó hittalettuek"s, hefyi adó ltovete~ hdy. adó mélt•nyouc ff rHZ.tetfb:etést k.~.tmH. 

etbri&as.AnK totsie<G•e 

l K6tbev.enft ~yolltisimik dle-n6n:es 

• lt6ztitNMt1 tHftcr"6 ritnduer mWtOdtetf'WMk ff a klMtttott Mh6 liontt'OI rtndsl„ tftilvinc;ilah 

s 1'ruámadís fttütvtucíti~ 

6. ....,......,....~.,....... 

7 --·GON)----...-
~ --·_,----·-

2020. évi módosltott t e rv+ kapaclUs 

ÖSSlesltll klmutat~s 

Típus Ellen6nlltt a.,..10l/lntimMny 

1. ÖNKORMANYIAT 

POl.GÁRMESTERJ HIVATAi. SZERVEZETI EGYS(GEINEK EUENÖRllsE 

szabályvHilwc;j Pol&Mmesteri HMltal (Jqy?ai ~MC) 

sabáfyszttúsési Pota6rmestert HtV1ll'l l (Adóosl:UJvl 

Pol&•rmHta.i HtntAt (a k.~Hllott ltÖlbeszenés 
ekSkftz1tntben H WcretaaJtáMban k6uemGk6d6 szerwiti 

szabálysz«ihe&• 
...,...„, 

/k&bnl:en.ésl 'efffatur-a. Patyátatot ft JWOjri:tmenecllsment 

refef'atun. Gudn6cl owtMy, VICYOf'llu~1;.oc1•si Osztály, 
rt10:.~1n.-.. • • a •• 1 „_.,.,,.., 

Polc•miniitn Htv1W tk.o1Wt'ulet fftWc~j 

s.iabityu~ Po41árm..nen HMt„ (Gudu4i1i Os.ztátv) 

IRÁNYITon SZERVEK - '" ... vrT~RVI EUEN~K -.„ ----1--

~ ,,,_, ..... o.o.i. 

.._ ....... ...........,,,_„ ..... 
EGYtl ÖNKORMÁNYlATI EUENÖRZ(SEK 

•12. r.--„--....... -. ..... --... 
,... __ ...., __ 

u.....,..mlHsl....,oilVI k.61rern0Hd6 w:_..,.zet1 lllYMl•I 

ÖNKORMANYIATI GAZDASAGI TÁRSASAGOK/NONPROFIT SllRVE2ETEK ELLENORZESE 

13 Adu ttdetm i uabátyokn.alr. (GOPR) való mqfete-~ feluM11c fla1a u abátyszff'llsqi Nytrecv"'zl JJt.at~rk Nonprofit Kft. 

14 
SuWtyozottYc. kontrollk6myeu t lr.Uilalr.1táYnak fetütvruc,lata Trans.zfef'' nydvjnt11njs H az 

u aWlyszerOséci tszalr.-1Jf6tdi K&nyezetcazcütkod~ Nonprofit Kft. 
adatWdelm l s.zabá-..J.n.ak IGOPRI nló mH felelH felufvludlata 

15. ...., ..... dlld.,....... .......... ...GMsl 0.........,.e1a......, T~ 
1Jn110< .... ny1atl ellen6nts OSSZESEN: 

II. INTÚMtNYI BEL>O EUENORZUEK 

n.„,„ ElltnOnHlttma/ttrillet Tlpus Elltn0n6tt - •Ol/lntiuniny 

L ICóttsttWtHi bes.zMnoto fetütw.sc~u snbolyszerihésó 
Jów Andris Muteum 

2 Pátyjut pt.n1UfYi etu-.o&asa szaWlys.zerQsisi-penzCicvi 

l KOltsttWtHI bftzMnotó feNMzscltlu Sl.abiilysz~I 

• A &'9Jirm0 ü1emanyacfelhaunális. a ~j6nn0 haun.itau szab6tyttt m~Hténet Y111cáln1 „ ....... WlWa~öevi Mófia: Zstcmond ~ is V'rosl lt6nyvtir 

s K61tMcwt~ beszamotó fetülvt1scátat1 subatyu_eril~1 
K61intt1ményebt M0k6dtet6 K6z:pont 

• Bes.tenéM et,-ras fetutv1111alata szaWtyszerúsét:i 

7 KottW,Wt~ beszámoló felulv.1scálat1 subátyu_erOséc• 

A V6d M1hjly Kultur 61n: K61pont k6zalkalm1z:otti josvluonyban fotlalkozlltotllk min6sitéii Vád M1háty Kutturátts K6zpont • •llárásínak k a uem~ ... ._.. nvtlvántartHok f~uMudtatának M.kA AoNff!cSnm 
uabátyszertlsécl 

• K6ttW1vetéM b.s.zámoló fefülvizscá&ata szaWlyszerüMt;i 
E1•szsócüevl Al•pellitisl 1Sn1••ósi1 

10. Gépjárm O üzemeltetessel b pcsolatos elszámolásc* eHen6nést uo1bilysierüsé1H>énzü~ 

11. K61uét:wtéM beszámoló fefütvizscálolta uabályszerGsé&i 
NyirflYhizl Clntemus Kórus 

12. A uemélyi •nv11 ellen6nése szabályszetúsés1 

13 Koltsécwtési beszámoló fetulvuscálata szabályszerOsé&i 
Esztet„nc tsz.aki ÓVOd• 

14 ltkezffl téritési diJ lr..edwzméonyénet l&éonybevételéhez: u:úl6t nydatkoiatot eHen6néie subályszet0Wci 

lS ~tsécwtHi beszámoló f~ulvuscálata s.z_abátyszerOséti 
Gytffneketl Háza OeN ÓYoda 

16 Al. ~edwzményes étkezés dotumentumainak fetutviz:scálata szabátysterQsési 

17 K6ftsésyet&i beszámo6ó fehllvtiscálata szabátvszerOWcl 
TüncUrkert Kelied óvada 

18 A ..,.ermeket incYflM'S etkez:teti-séhez bpcsotódó dokument:Ki6 ~z:sc611t1 taWtyszerOséa1 

" K6fU.étyetési btil.I~ telüfvw&átaUI u:abatyszerGsecl 
8uzasam NY'lc•d óvada 

20 A tyermekek inrYeMs etkeztet.whez Upaot666 dotument:kió ~ll~•ll s;z:l:Wtyszmlsec:1 

2L Kötuécvetési besl.lmotó tetUlw.scálata u~riMt,1 

A ffV'recvhizt Gyiefl'l'l~ti A.Ao1peftátitl Intézmény u:erwretJ keretében i• s;z:ámu 9óbiU 86k:56de Nvtrecvhátl ~ AlapetlitMI lntez:meny 
22 

l1tr.M.-...ra Tas u 1-3 '~atfinanuirozáuat kaOV"cHttcn ~16 f'ft-.Anfl« 
„ ........ WlWa. „niilsyl 

23 K6h.sfcwtki bestimo6ó f8jl..,1sc1s.u sz:abatyuer'Oséci 
Nylreav"'ri CsolU· n Gv«m~ "6rpont 

2• A u:.métyi anvac ettenc5n:tse uabátyszerilses;1 

25 K&t~tki Huamoló te1űtw._sca&at1 uabaityszen1séti 

A foeyatékos uemétyek napp.ali ~látása s.zoaátis alolpu_olcáltatás Ha fejtesz:t6 foctalkozlltás 
szabátysz:e:n'.lWsi 

Nylr...,.Mrl Sloclílk Gondorá5' K6rpont 

"' m0k6dtetfff.nelt • \llZYilat•. 

lnti ..... ny/ Elltnorok 
sitntutlttyMc {16) 
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1 l 

l l 

l l 

l l 

l l 

l l 
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1 l 

1 l 

l l 

l l 

l l 

l l 

1 1 

l l 

l l 

l l 
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l l 
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l l 

l l 

l l 

l l 

l l 
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10 

10 

IS 

10 

• 

lS 

20 
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3. sz. melh!klet 

a 38./2020. (111.26.) sz. határozathoz 

Ellt n&inap 
{htlynini) 

10 

10 

10 

0 

lS 

0 

10 

0 

16 

lS 

20 

0 

106 

ElltnOrf nop 
{helyslfni) 
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10 
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s 
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s 
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10 
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s 
s 
s 
s 
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s 
10 
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10 

150 



0. IÚIN -.i""'-/torOlet 

L A k6ftMcwtH és z.irw:imadás sabatyszerOsqenH. dencSnffe 

2. A t«fepúlési nemzetJSéci 6nkormányuit Szerwzetl és MQködtM Sz1b•tv11tín1k ft+ufYIUCiJlta 

l A kolts.tevttés és zárszámadás uabátysura~•net. ellen6nese 

• A t~ nemzettWsi 6nkormányzat Sze-rwzeti H MOk~ Suib,jfyiatjnü; fttulYiucMlta 

5 A k~ik és tM'izámadás szabátyuerOsétenek ithn6r?He 

6 A t~ nemz~i 6nkorm"1ytat S.zerwzdi ts M0..6dHI Subátyu1tWk fetuMnciliU1 

7. A k~tn n zárszámadás szabMyg.HOsfcenek ~Ha 

a. A t~ nemzflJseli 6nkorminyut Sz:erwzetl ik MOk6dt" SzabMyutának fftuMz•"•t• 

9 A k6'Uécwtn k zuszamidas sa~tyszHOsqenelr. ttlen6nffe 

10 A tttf:pulési nemzetMsi 6nkormányut Slerwzeti ti MOk6cMsl Siabitylalinak felutvu:.scjl1t1 

lL A k6ttsttvetts ts zín.z•madis sz.WlyszerOstcenelt eUenclnHe 

12 A t•„pu"si Mml•ttMcl 6nkormányut Surwieti ff MQk&tftl SiabMyuUnak feluM1scil•t• 

ll A k61~tH H zárszámadás szaWtyszert'lsécének ellen6nése 

„. A t~topüftsi ntonutotisét:i önkormányzat SHrwztoti ts MOködésf Sz•Wtvz•tinak felütvtzscil•t• 

1. ÖNKORMANYIATI ELLENŐRZÚCK ÖSSllSEN 

II. INrtzMtNYI IELSÖ EUENÖRZÚEK ÖSSZESEN 

Ill. TELEPOWI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNY?ATI BELSÖ EllENÖRZtsEK ÖSSZESEN 

MINOOssZESEN: 

2020. évi módosftott terv+ kapacitás 
összesít(! kimutatás 

Ill . TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNY?ATI BELSÖ ELLENORZESEK 

Típus E--et/lfdaMny 

szaWityuerűWJI 
Rom• NemzetJHci Onkonnínyiat 

uto.t'en&zH 

sz1biityueorúsq1 
Lencvet HemzetMcJ OnkOfmjnyl:at 

uto.l~k 

sz.Wtvs;zerQsés:i 
Német NemzetJséci Onkormány11t 

ut~n&zn 

sz~erGsq:1 
Orm~ NemzettMci Önllormínyut 

utóelen6nti 

szabáfyuerüw&i 
Ruszin Nenuet.W.i Onkorrdnyiat 

utoeften6nes 

s.zaWtyszerQWal 
Szlov'lt NemntlMsl Onltormányzat 

utoetlen6nes 

sz1b"vslerQWs1 
Ukrán NemzehsQI Onkormínyrat 

utoeHen6nés 

UM 

150 

105 

3411 

lntéz,Mny 
Ellend<Ok e-.„ 

(16) ~te 

1 1 10 

1 1 5 

1 1 10 

1 1 5 

1 1 10 

1 1 5 

1 1 10 

l 1 5 

l 1 IO 

1 1 5 

1 1 10 

1 1 5 

1 1 10 

1 1 5 „ 105 

3. sz. melléklet 

a 38./2020. (111.26.) sz. határozathoz 

Ellen6rl-
(helyulnl) 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

105 
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