
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

212/2021. {Xll.15.) számú 

határozata 

az önkormányzat 2022. évi összefoglaló éves Ellenőrzési tervéről 

A Közgyűlés 

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (S) bekezdése 
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összefoglaló éves Ellenőrzési 
tervét a jelen határozattal jóváhagyja - a határozat elválaszthatatlan részét képező -
mellékletben foglaltaknak megfelelően . 

Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért 
Felelős: Lengyelné Petris Erika - belső ellenőrzési vezető, az Ellenőrzési Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, illetve 2022. 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. Kovács-Ferenc 

polgármester 

Erről értesülnek: 
1. A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

jf> ~egye/ J. 

l""'i> ~ ~qt. f!~ ~ 
>. ~ z 

* 

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 ellenőri kapacitás 

2022. évi Ellenőri Tervhez 

l.sz.melléklet 

a 212/2021. (XII. 15.) sz.határozathoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Megnevezés 
Atlagos napok létszám Ellenőri napok 

szám/f6 (fő) szám összesen 
Naptári napok 365 7 2 555 
Kieső napok (pihenőnap, munkaszüneti nap) 111 7 777 

Bruttó munkaidő 254 7 1 778 
Fizetett szabadság 36 7 252 
betöltetlen állás 365 1 365 
Beteqszabadsáq (átlaaos) 8 6 48 

Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) 1 113 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása* 894 

Monitoring (3 ellenőrzés x 3 fő x 2 nap) 6 

Soron kívüli ellenőrzés (10%} 111 

Tanácsadói tevékenység 4 

Képzés (6 fő x 1 nap+ 2 fő x1 nap)) 8 

Egyéb feladat (kockázatelemzés, értekezlet, észrevétel rend .. ) 90 

Összes tevékenység kapacitásigénye: 1 113 

*Tervezett ellenőrzések végrehajtása: 
ellenőrzések Idő- Ellenőrzések 

száma szükséglet végrehajtásához 

- felkészülés (jogszabályok, állásfoglalások tanulmányozása) 39 3 117 

- helyszíni ellenőrzés (átlagosan)* 39 309 

- belső ellenőrzési vezető koordinációja a helyszínen 39 1 39 

- belső el/. vezető jelentéstervezet felülvizsg., jelentés jóváh. 39 2 78 

- jelentés megírása, a tervezet egyeztetése az ellenőrzöttel 39 6 234 

- adminisztráció (iktatás, el/. mappa feltöltése, minősítés) 39 3 117 

ŐSSZESEN: 894 

* 3. sz. melléklet alapján 

1. 



Sor-

szám 

1. 

2. 

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

1. ÖNKORMÁNYZAT 

1/1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrzött szervezet i egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Elleni5rzött idi5szak (tárgya, célja, módszere) (eli5zetes kockázatelemzés) 

Tárgy: selejtezés lebonyolításának ellenőrzése dokumentálás hiányos, megsemmisítés módját nem 

határozták meg, számviteli elszámolás késedelmesen -- . 
Polgármesteri Hivatal 

-- történik; informatikai eszközökrő l nem visszaállíthatatlan 

Ellátási Osztály, Gazdasági Osztály Cél: megbizonyosodni a selejtezési eljárás szabá lyszerű formában törölték a személyes adatokat 

lebonyolításáról, valamint a hasznosítás vagy megsemmisítés 

indokolt ságáról. Meggyőződni arról, hogy az önkormányzati- és 

hivatali vagyon védelme biztosított; a kiselejtezett informatikai 

eszközök esetében a személyes adatok törlése az e lőírásoknak 

megfele lően történt. 

Ellenőrzés módszere: a selejtezési eljárás teljes 

dokumentációjának tételes felülvizsgálata, a kiselej tezett kockázat típusa: számviteli és korrupciós kockázat 

eszközök analitikából és főkönyvből történő kivezetésének bekövetkezés valószín űsége: közepes 
-~-

2021. év Jc= számvitel i bizonylata szervezetre gyakorolt hatás: magas ---
Tárgy: hátralékok, kint lévőségek alakulásának vizsgálata (2019 követelések, hátralékok behajtására felszólításokat nem teljes 

-- -
Polgármesteri Hivatal 2021) körűen és határidőben küldték meg; minősítések nem a belső 

--- -- szabályzatban foglaltak szerint történt 
Gazdasági Osztály 

Cél: megbizonyosodni a követeléskezelés hatékonyságáról, 
teljes körüségérő l és szabályszerűségéről, valamint az 

értékelési szabályzat szerinti minősítések végrehajtásáról 

kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

Ellenőrzés módszere: főkönyvi és ana lit ikus nyi lvántartások bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2019.- 2021. év -- dokumentum alapú tételes felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: közepes --- --

Elleni5rzés típusa 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

teljesítmény 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/20Zl.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elleni5rzés 

ütemezése 

1 • .-..év 

ellenőri napak 

helv színi: 

1 fő >e 16 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

II. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1fő x 14 nap 

egyé btev.: 

1!> nap 

1 



Sor-

szám 

3. 

sor-

szám 

4. 

EllenlSrzött szervezeti egység 

EllenlSrzött Időszak 

-
Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási Osztály 

2021. év Jr= 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényez6, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: beruházások előkészítése, ingatlannyilvántartási nem minden folyamat-, részfolyamat került meghatározásra; 
feladatok felülvizsgálata hiányzik az egyes eljáráshoz kapcsolódó egyértelmű feladat-

és felelősség meghatározása; a nyilvántartások vezetése nem 

Cél: annak megállapítása, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó szabályszerű 

eljárásrendet egyértelműen és számonkérhetően rögzítették; 

valamint a nyilvántartások vezetése a jogszabályi előírások 
szerint történik és a felülvizsgálati kontrollokat kialakították 

Ellenőrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott kockázat típusa: integritás és reputációs kockázat 

beruházás folyamatának és dokumentációjának tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 
felülvizsgálata 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

1/2. IRÁNYÍTOTT SZERVEK - IRÁNYÍTÓSZERVI EllENÖRZtSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényez6, kockázat 

id6szak (tárgya, célja, módszere) (el6zetes kockázatelemzés) 

Tárgy: a közétkeztetéssel kapcsolatosan beérkező panaszok belső szabályzatban nem egyértelmű a bejelentés módja és 

Kockázatelemzéssel klválasztott kezelése, szabályozás megfelelőségének értékelése helye; a szabályzat közzétételéről nem gondoskodtak; 

! Intézmény bejelentő védelméről nem gondoskodtak 

Közintézményeket Működtető Központ Cél: meggyőződni arról, hogy a belső szabályzatban 
egyértelműen meghatározták a bejelentés módját, formáját és 

részletes eljárásrendjét, valamint a bejelentő védelmi 
rendszert kialakították 

kockázat típusa: reputációs kockázat 

Ellen6rzés módszere: nyilvántartás, belső szabályzat bekövetkezés valószínűsége: magas 

2021. év Jc::=- dokumentum alapú tételes felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellen6rzés típusa 

szabályszerűségi 

ellen6rzés 

Ellen6rzés típusa 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elle„6rzés 
üten'lezése 

II. n.év 

ellen5ri napok 

hel-yszínl: 

1főx14 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Elle„6rzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellen5rl napok 

hel~zíni: 

lfó x S nap 

egyébtev.: 

15 nap 

2 



Sor-
szám 

s. 

6. 

7. 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

1/3. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése - karácsonyi ·- nem érvényesülnek az integritás követelményei; közzétételről 

Polgármesteri Hivatal csomag kézbesítéséhez kapcsolódóan nem gondoskodtak; nem azonosítottak minden lehetséges 
Közbeszerzési Referatúra, kockázati tényezőt 

Szociális és Köznevelési Osztály Cél: annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárás a 

jogszabálynak és belső szabályzatnak megfelelően került 
lebonyolításra, az azonosított kockázatok elkerülése érdekében 

megfelelő kontrollokat alakítottak ki és eleget tettek a 
közzétételi kötelezettségnek. 

Ellenőrzés módszere: az eljárás teljes dokumentációjának kockázat típusa: Integritás és reputációs kockázat 

bekövetkezés valószínCísége: közepes 
2021.év Jr=: tételes felülvizsgálata, közzététel felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas -

Tárgy: 2021. évi Kiemelkedő sportrendezvényekre biztosított nem határidőben számoltak el; hiányosan csatolták be a 
Polgármesteri Hivatal önko rmányzati keretösszeg felhasználásának ellenőrzése felhasználás jogszerCíségét igazoló dokumentumokat; 

(támogatás lebonyolításában közremOködő felülvizsgálati kontroll nem megfelelően mCíködött 
szervezeti egységek) 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy a támogatási összeget a 
Sport Referatúra 

Támogatott szervezetek 
szerződés szerint célra használták fel, a felhasználásról az 

előírtak szerinti határidőben és módon számoltak el. 

(kockázatelemzéssel 
Ellenőrzés módszere: szerződés, beszámoló és annak kockázat típusa: pénzügyi és reputációs kockázat 

kiválasztott 1 szervezet) 
mellékletei (számviteli bizonylatok) tételes, dokumentum alapú bekövetkezés valószínCísége: közepes -- 2021. év - vizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas .... ..___ 

Tárgy: Nyíregyháza közösségi színterének infrastrukturális közös kontrollpontok nem kerültek kialakításra; határidőt 

Polgármesteri Hivatal fejlesztése - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026 projekt nem tartották be a támogató felé történő elszámolásoknál; 
Projekt Referatúra, Gazdasági Osztály lebonyolításának ellenőrzése beruházás aktiválása késedelmesen történt. 
Ellátási Osztály, Vagyongazdálkodási 

Cél: meggyőződni a pályázati forrás felhasználásának 
Osztály 

szabá lyszerűségéről, a több szervezeti egységet érintő 

integritás kontrollok megfelelőségéről. 

Ellenőrzés módszere: a projekt teljes dokumentációjának kockázat tlpusa: finanszírozási és reputációs kockázat 

tételes felülvizsgálata, vonatkozó belső szabályzatok bekövetkezés valószlnCísége: közepes 
2021.év =r= ellenőrzése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszeraségi • 

pénzügyi ellenőrzés 

szabályszeraségi -
pénzügyi ellenőrzés 

szabályszeraségl -

pénzügyi ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elleinőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellen5ri napok 

hel""'zíni: 

1fő >< 10 nap 

egyébtev.: 

l S nap 

II. n.év 

ellen5rl napok 

hel"YSzfni: 

1fő:x6 nap 

el!Vébtev.: 

15 nap 

1. n.év 

ellen5ri napok 

hel"yszíni: 

1 fő >< 20 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

3 



Sor-

szám 

8-13. 

14. 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

1/4. ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/NONPROFIT SZERVEZETEK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: vezetői nyilatkozatok megfelelőségi vizsgálata a vezetői nyilatkozat nincs összhangban a belső ellenőrzési 
·-- -

vezető értékelésével; általános megfogalmazásokat 

Gtbkr. hatálya alá tartozó gazdasági 
tartalmaz; megfelelési tanácsadó nem teljes körűen készítette 

társaságok Cél: megbizonyosodni arról, hogy a vezetői nyilatkozat 
elő a nyilatkozatot 

összhangban áll a társaságnál kialakított belső kontrollrendszer 

--- - 2021. évi állapotával és a belső ellenőrzési vezető 

(6 gazdasági társaság) 
értékelésével, valamint, hogy a megfelelési tanácsadó kellő 

részletezettségben készítette-e elő az ügyvezető részére a 

nyilatkozatot. 

kockázat típusa: Integritás és reputációs kockázat 

Ellenőrzés módszere: a vezetői nyilatkozat, éves ellenőrzési bekövetkezés va lószínűsége: magas 

jelentés, megfelelési tanácsadó jelentése, tulajdonos felé 
2021. év JC::: történő beszámolók és egyéb dokumentumok tételes szervezetre gyakorolt hatás: magas 

felülvizsgálata 

Tárgy: mérlegalátámasztó leltárak megfelelőségének vizsgálata leltározási ütemterv nem teljes körű; a leltárkiértékelés 
---------

eredményét (hiány/többlet) nem vezették át a számviteli 

Kockázatelemzéssel klv41asztott gazdasági Cél: annak megállapítása, hogy a beszámoló mérlegének adatai 
nyilvántartásokon; leltározás időpontja nem biztosítja a 

társaság valós információkon alapultak; a leltárak formailag és 
mérlegkészítésig történő lebonyolítást illetve kiértékelést 

tartalmilag a számviteli követelményeknek megfelelnek; a 

-- - -- -------- ----·- _______ ._ ____ ... --------- •-- leltározás folyamata szabályozott és a gyakorlat összhangban 

áll a belső szabályozással. A leltárkiértékelések eredményét a 

számviteli nyilvántartásokon a mérlegkészítés időpontjáig 

átvezették. 

kockázat típusa: számviteli és pénzügyi 

--- 2021.év Ji:::= Ellenőrzés módszere: éves leltá r dokumentumainak teljes körű, bekövetkezés valószínűsége: közepes 
-~-

dokumentum alapú tételes felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerGségi 
ellenőrzés 

szabályszerGségl 
ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellencSrl napok 

helvszíni: 

1 főx 6 x 2 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

ellen6rl napok 

helvszlnl: 

lfő x 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

4 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött ldősza k 

Kockázatelemzéssel kiválasztott gazdasági 

társaságok 

-- -
15. (1 gazdasági társaság) 

2021. év -re= 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: stratégiai célok teljesülésének mérése, beszámolók nem készültek; mutatók értékelése elmaradt; az 
teljesítményértékelés minősítése indikátorok nem a stratégiai célokhoz igazodnak 

Cél: annak megállapítása, hogy a társaság eleget tett-e a 

tulajdonos felé a beszámolási kötelezettségének, valamint a 

teljesítmény mérés megfelelőségének értékelése 

kockázat tlpusa: stratégiai és kontroll kockázat 

Ellenőrzés módszere: stratégiai koncepció, beszámolók, bekövetkezés valószínűsége: magas 

teljesítmény értékelések tételes felülvizsgálata, elemzése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYtB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 23. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerOségi 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elle11órzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőrinanok 

helyszíni: 

1 főx2 x 8 nao 

egyébtev.: 

15 nap 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

s 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység Ellen6rzött 

szám id6szak 

Jósa András Múzeum 

1. 

2021.év ""'r-
__.:L__ 

Jósa András Múzeum 

2. 

2019. - 2021. 11 
-- -

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

II. !RÁNYITOTT SZERVEK - INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes körüen 
rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem egyértelmü és 

számonkérhető módon határozták meg a feladatokat és 

Cél: meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer felelősöket; adatszolgáltatás és beszámoltatás rendjét nem 

megfelelőségéről, a be lső szabályzatok fo lyamatszemléletű rögzítették 

elkészítéséről, az integritás szemlélet érvényesüléséről 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes körü, kockázat típusa: kontroll és szabályszerűségi kockázat 

tételes felülvizsgálata tartalmi és formai megfelelőség bekövetkezés valószínüsége: közepes 
értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: intézményi feladatellátás teljesítményének ellenőrzése nem határoztak meg egyérteimü stratégiai és szervezeti 

célokat; a pandémiás terv nem kellően biztosította a 

Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését müködést; intézkedés nem volt teljes körü, illetve elmaradt a 
három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet vezető nyomon követése a végrehajtásnak 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások 
alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének kockázat típusa: pénzügyi, finanszlrozási kockázat 

elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok bekövetkezés va lószínűsége: magas 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és azok szervezetre gyakorolt hatás: magas 
végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerGségi 

ellenőrzés 

teljesítmény 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/202 1.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elle"őrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

lfő x 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

1 fő" 15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

6 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

3. 

2021. év 1·r-
._..i . .___ 

; 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

4. 

2019 .. 2021. :r:= 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által e lőírt szabályzatokkal nem teljes körűen 
rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem egyérte lmű és 
számonkérhető módon határozták meg a feladatokat és 

felelősöket; adatszolgáltatás és beszámoltatás rendjét nem 
Cél : meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer rögzítették 
megfelelőségéről, a belső szabályzatok folyamatszem léletű 

elkészítéséről, az integritás szemlélet érvényesüléséről 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes körű, kockázat típusa: kontroll és szabályszerílségi kockázat 
tételes felülvizsgálata tartalmi és formai megfelelőség bekövetkezés va lószínűsége: közepes 

értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és szervezeti 
célokat; a pandémiás terv nem kellően biztosította a 

működést; intézkedés nem volt teljes körű, illetve elmaradt a 
Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését 

három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet 
vezető nyomon követése a végrehajtásnak 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások 
alakulásában 

kockázat t ípusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 
Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének bekövetkezés valószínűsége: magas 

elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok szervezetre gyakorolt hatás: magas 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és azok 

végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

Ellenőrzés t ípusa 

szabályszerílségi 
ellenőrzés 

teljesítmény 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenc5 rl napok 

hel'YSzlni: 

1főic 10 nap 

egyébtev.: 

l S. nap 

Ill. n.év 

ellen!Sri napok 

helvszíni: 

1fő><15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött ldl5szak 

Közintézményeket MGködtet15 Központ 

s. 

2021.év JC ~--

Váci Mihály Kulturális Központ 

6. 

-,~, --
i • 

2021. év JL ---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényezl!, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (el6zetes kockázatelemzés) 

Tárgy: étkeztetéshez kapcsolódó kedvezmények a kedvezményre való jogosultságot nem megfelelően 

jogszerüségének felülvizsgálata szabályozták; hiányos dokumentálás; jogosulatlan 

kedvezmény biztosítása 
Cél: felülvizsgálni a kedvezményekhez kapcsolódó belső 

szabályozó rendszert, valamint annak gyakorlatban történő 

érvényesítését; 

Ellenőrzés módszere: kedvezményt igazoló dokumentumok kockázat típusa: reputációs és pénzügyi kockázat 

tételes felülvizsgálata a kockázatelemzéssel kiválasztott bekövetkezés valószínüsége: közepes 

hónapokra vonatkozóan, belső szabályozás megfelelőségének szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

ellenőrzése 

Tárgy: pályázatok elszámolásának ellenőrzése belső szabályzatban nem határozták meg egyértelmüen a 

vezetendő nyilvántartásokat, adatszolgáltatási 

Cél: a kapott pályázati forrás szabályszerü és cél szerinti 
kötelezettséget és azok felelőseit; késedelmes elszámolás; 

hiányos adatszolgáltatás; nem célszerinti a felhasználás 
felhasználásának felülvizsgálata, valamint a pályázathoz 

kapcsolódó elszámolások és nyilvántartások megfelelőségének 

értékelése 

Ellenőrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott projekt kockázat típusa: projekt és kontroll kockázat 
lebonyolításához tartozó dokumentumok tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata, valamint a belső szabályzatok minősítése a szervezetre gyakorolt hatás: magas 

megbízható kontrolltevékenység és adatszolgáltatás 
tekintetében 

Ellen15rzés típusa 

szabályszerGségi 
ellenőrzés 

szabályszerGségl -

pénzügyi ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenc5rzés 

ütemezése 

l. n.év 

ellenl5rl napok 

helvszínl: 

1 fő x 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

IV. n.év 

ellencSri napok 

helyszíni: 

l fő>< 8 nap 

eRVébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenc5rzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött idc5szak 

Váci Mihály Kulturális Központ 

7. 

2019. - 2021. Jc= 
., 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

8. 

--- 2021. év :e= ---

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia Azonosltott kockázati tényező, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és szervezeti 
célokat; a pandémiás terv nem kellően biztosította a 

működést; intézkedés nem volt teljes körű, illetve elmaradt a 
Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését vezető nyomon követése a végrehajtásnak 
három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások 
alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének 
elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok kockázat típusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és azok bekövetkezés valószínűsége : magas 
végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: jogviszony módosítás jogszerűségének felülvizsgálata hiányos dokumentálás (nyilatkozat, tájékoztató nem teljes 
körű); nem az előírt határidőben és formában történt a 

munkaszerződés elkészítése 

Cél: felülvizsgálni, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyra 
történő módosítás miatti változásokat a személyügyi és 

munkaügyi dokumentumokon a jogszabály által előírtak 

szerinti módon és határidőben hajtották végre 

Ellenőrzés módszere: személyi anyag tételes felülvizsgálata, kockázat típusa: jogi és mOködési kockázat 

munkaszerződések egyedi ellenőrzése minden érintett bekövetkezés valószínűsége: magas 

dolgozóra vonatkozóan szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

teljesítmény 

ellenőrzés 

szabályszerOségi 
ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/202!1. (Xt t. 15.) sz.határozathoz 

Ellenc5rzés 
ütemezése 

Ill. n.év 

ellenőri napok 

helvszíni: 

lfő x 15 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

l. ri.év 

ellenőri napok 

helvszíni: 

lfő x: 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellen6rzött idlSszak 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

9. 

2021. év JC:: 

Eszterlánc Északi Óvoda 

10. 

---- ir-2021. év l 
....;.._____ 

. , 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényezlS, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (ellSzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: pénzkezelés ellenőrzése szabályozás nem tartalmazza a kontrol ltevékenységeket; 

késedelmes elszámolások; előlegnyilvántartás szabálytalan 

Cél: ellenőrizni a pénzkezelés szabályozási rendszerét, valamint 

a pénzforgalom szabályos lebonyolítását, elszámolások 

jogszerüségét 

EllenlSrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott hónapok kockázat típusa: pénzügyi és szabályszer!lségi kockázat 

bizonylatainak tételes felülvizsgálata (bankszámla és készpénz bekövetkezés valószínüsége: közepes 
forgalom), munkamegosztási megállapodás és pénzkezelési 

szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
szabályzat megfelelőségi vizsgálata 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden leltárkörzetben 

végezték el a mennyiségi leltárfelvételt; nem a szabályzat 

szerint bonyolították le a leltározást; leltárkiértékelés 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi 
hiányzik, vagy a számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem 

történt meg 
leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, leltárkiértékelése 

szabályszerü és megbízható információkat ad a mérleg-

alátámasztásához, biztosítva az intézményi vagyon va lódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínüsége: magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 

leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

EllenlSrzés típusa 

szabályszerűségi -
pénzügyi ellenőrzés 

szabályszer!lségi 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/202 1.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Elle111lSrzés 

ütemezése 

l.n.év 

ellen6ri napok 

hel-,színi: 

1 fő>< 5 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

IV. n.év 

ellen6ri napok 

helvszínl: 

1 fő>< 8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött Időszak 

Eszterlánc Északi Óvoda 

11. 

-- e= 2019. - 2021. 
--

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

12. 

--- -:.r--
2021. év 

--- _:L__ 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és szervezeti 

célokat; a pandémiás terv nem kellően biztosította a 

működést; intézkedés nem volt teljes körű, illetve elmaradt a 

vezető nyomon követése a végrehajtásnak 

Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését 

három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások 

alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének 
elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok kockázat típusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 

alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és azok bekövetkezés valószínűsége: magas 
végrehajtásának nyomon követését vizsgálni szervezetre gyakorolt hatás: magas 

.. 
Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden leltárkö rzetben 

végezték el a mennyiségi leltárfelvételt ; nem a szabályzat 
szerint bonyolították le a leltá rozást; leltárkiértékelés 

hiányzik, vagy a számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi történt meg 
leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, leltárkiértékelése 

szabályszerű és megbízható információkat ad a mérleg-

alátámasztásához, biztosítva az intézményi vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége: magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezet re gyakorolt hatás: magas 

leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

Ellenőrzés típusa 

teljesítmény 
ellenőrzés 

szabályszerOségi 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/202'.1.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ill. n.év 

ellen6rl napok 

helyszíni: 

1 fő>< 7 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

1. n .év 

ellen6 ri naook 

helyszíni: 

1 fő >< 8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Tündérkert Keleti Óvoda 

13. 

2021.év Jr= 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

14. 

2021. év JC 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden leltárkörzetben 
végezték el a mennyiségi leltárfelvételt; nem a szabá lyzat 

szerint bonyolították le a leltározást; leltárkiértékelés 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi hiányzik, vagy a számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem 

leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, leltárkiértékelése történt meg 

szabályszerű és megbízható információkat ad a mérleg-
alátámasztásához, biztosítva az intézményi vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 
dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés va lószínűsége: magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 
leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden leltárkörzetben 

végezték el a mennyiségi leltárfelvételt; nem a szabályzat 

szerint bonyolították le a leltározást; leltárkiértékelés 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi hiányzik, vagy a számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem 

leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, leltárkiértékelése 
történt meg 

szabályszerű és megbízható információkat ad a mérleg-

alátámasztásához, biztosítva az intézményi vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége : magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 
leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/20Zl.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellen6 ri napok 

helyszíni: 

lfő >< 8nap 

egyébtev.: 

15. nap 

IV. n.év 

ellencSiri napok 

helyszíni: 

1 fő:x8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 
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Sor- Ellenőrtött szervezeti egység 

szám EllenlSrtött idlSszak 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 
Intézmény 

15. 

2021.év 

...,,.,.---
11 

JL 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

16. 

2021.év =:e= 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrtésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényez6, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (ellSzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: helyettesítési díj, pótlék elszámolásának felülvizsgálata munkaidő nyilvántartásból nem állapítható meg a 

helyettesítés időtartama; vezetői engedélyező kontroll 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy az elszámolt helyettesítési 
hiányzik; jogosulatlan kifizetés 

díjak jogszerüek voltak, valamint a munkaidő nyilvántartás 
vezetése szabályszerOen történt-e; az elszámoláshoz szükséges 

dokumentumok és vezetői kontrollok megtörténtek-e 

Ellen6rzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott kockázat típusa: pénzügyi és jogi kockázat 

intézmény éves helyettesítési díjak és pótlékok elszámolását bekövetkezés valószínűsége: magas 

alátámasztó dokumentumok tételes felülvizsgálata (szabályzat, szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

munkaidő nyilvántartás, bérkarton) 

-

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes körüen 

rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem egyértelmü és 

számonkérhető módon határozták meg a feladatokat és 
Cél: meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer felelősöket; adatszolgáltatás és beszámoltatás rendjét nem 
megfelel6ségéről, a belső szabályzatok folyamatszemléletű rögzítették 
elkészítéséről, az integritás szemlélet érvényesüléséről 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes körű, kockázat típusa: kontroll és szabályszerOségi kockázat 

tételes felülvizsgálata tartalmi és formai megfelelőség bekövetkezés valószínűsége : közepes 

értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

i 

Ellen6rtés típusa 

szabályszerOségi -
pénzügyi ellenőrzés 

szabályszerOségi 
ellenlSrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/20Z 1.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

EllenlSrzés 
ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

helyszíni: 

l fő x 8 nap 

egyébtev. : 

15 nap 

IV. n.év 

ellen6ri napok 

helyszíni: 

l fő x 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

13 



Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

17. 

---
~e 2021.év 

---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: az intézmény által biztosított valamennyi a térítési díj megállapítását nem támasztja alá dokumentum; 

alapszolgáltatás és szakosított ellátások tekintetében a az intézmény által alkalmazott térítési díj nincs összhangban 
személyi térítési díj megállapításának felülvizsgálata az önkormányzati rendeletben foglaltakkal; tájékoztatás nem 

teljes körű; 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy a személyi térítési díjakat 

jogszerűen állapították meg, a szolgáltatást igénybe vevők kellő 
időben és elérhető módon tájékoztatást kaptak a díjtételekről 

és feltételekről 

Ellenőrzés módszere: a térítési díj megállapításának kockázat típusa: szabályszerClségi, pénzügyi és reputációs 
jogszerűségét alátámasztó dokumentumok, igazolások tételes kockázat 

felülvizsgálata; tájékoztatás megfelelőségének értékelése bekövetkezés valósz ínűsége: közepes 

szervezet re gyakorolt hatás: magas 

.. 
EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Ellenőrzés t ípusa 

szabályszerGségi -

pénzügyi ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/20Zl.(Xl l. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellen6rl napok 

helvszíni: 

lfő x 10 nap 

egyt?,b tev.: 

15 nap 

14 



Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

1. 

2021. év =r= 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

2. 

2021. év --------ir-
--

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

111. TELEPULESI NEMZETISEGI ONKORMANVZAT BEl..SO ELLENORZtSEI 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 

ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 

nem tartották be 

Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés fel tételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 

ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 

nem tartották be 

Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 
feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat t ípusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 
felülvizsgálata 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerGségi 

ellenőrzés 

szabályszerGségi 
ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021 .(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenórzés 

ütemezése 

11.n.év 

ellenőri napok: 

l fő x 3 nap 

egyéb tevékenység 

15 nap 

II. n .év 

ellenő ri napok: 

l fő x 3 nap 

e1yéb t4'vékenvséa 

15 nap 

15 



Ellenőrzött szervezeti egység 
Ellenőrzött időszak 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

3. 

2021. év Jr= 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

4. 

2021. év =r= 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

s. 

2021.év Jr:= 

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 
ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének nem tartották be 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 
ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 
Cél : meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének nem tartották be 
feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás 
kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 
ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 

nem tartották be 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellentlrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellenőrzés típusa 

szabályszerOségi 

ellenőrzés 

szabályszerOségl 

ellenőrzés 

szabályszerOségl 
ellenőrzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellen<Srzés 

ütemezése 

II. n .év 

ellenőri napok: 

1fc5x3 nap 

egyéb tevékenység 

15 nap 

II. n.év 

ellenőri napok: 

1 fc5 x 3 nap 

egyéb tevékenység 

15 nap 

II. n .év 

ellenő ri napok: 
1 fő x 3 nap 

egyéb t"'vékenység 

15 nap 

16 



EllenlSrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

6. 

2021. év ]r-

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 

7. 

2021. év---ir== 

, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. évi Ellenőrzési Terve 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényez6, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 

ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 
nem tartották be 

Cél: meggyőzéídni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 
szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenllrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés va lószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli elszámolások 

ellenőrzése nem megfelelően dokumentáltak; elszámolás határidejét 

nem tartották be 

Cél: meggy6ződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Ellen6rzés típusa 

szabályszerűségi 

ellen6rzés 

szabályszerűségi 

ellen6rzés 

2. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellen6rzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok: 
1flSx3 nap 

egyéb tevékenysée 

15 nap 

II. n .év 

ellenőri napok: 

1 fll x S nap 

egyéb t<!vékenység 

15 nap 

17 



EH. 

száma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8·13 

14 

15 

Elt.súma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ellen6rzésl téma/terület 

Selejtezés lebonyolításának ellenőrzése 

Hátralékok, klntlévősé1ek alakulásának vizsgálata (2019-2021.) 

Beruházások e16készítése, lngatlannyllvántartásl feladatok felülvizsgálata 

A közetkeztetessel kapcsoCatosan beérkező panaszok kezelese, szabalyozas megfelek5segenek 

értékelése 

Közbeszerzés ellenőrzése - karácsonyi csomag kézbesítéséhez kapcsolódóan 

2021. évi Kiemelked6 sportrendezvényekre biztosított önkormányzati keretosszeg felhasználásának 

ellen6rzése 

Nyiregyháza kOzóssé1i szlnterének Infrastrukturális fejlesztése· TOP·7.l .1·16·H·ERHA·2018-00026 

projekt lebonyolltásának ellenőrzése 

2022. évi ellen6rzési terv + ka pacitás 

Összesít6 kimutatás 

Tipus Ellen6rzött szerveze t/Intézmény 

1. ÖNKORMANYlAT 

POLGARMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSEGEINEK ELLENO RZESE 

szabályszerűségi Polgármesteri Hivatal (Ellátási Osztály, Gazdasági Osztály) 

teljesítmény ellenőrzés Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály) 

szabályszerűségi Polgárme>terl Hivatal (Vagyongazdálkodási Osztály) 

IRANYITOTT SZERVEK - tit NYITOSZERVl EllENORZESEK 

szabályszerűségi KOZIM 

EGYÉB ÖNKORMANYlATI EllENÖ RZÉSEK 

szabályszerűségi-pénzügyi 
Polgármesteri Hivatal (Közbeszerzési referatúra, Szociális és 

Köznevelési Osztály) 

szabályszer\lségl·pénzügyi 
Polgármesteri Hivatal {támogatásban részesUlő szervezetek) · 

Sport referatúra 

szabályszerűségi-pénzügyi 
Polgármesteri Hivata l (Projekt referatúra, Gazdasági Osztály, 

Ellátási Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály) 

ÖNKORM„NYlATI GAZDASAGI TARSASAGOK/NONPRO FIT SZERVEZETEK EllENORZESE 

Vezetői nyilatkozatok megfele16ségl vizsgálata szabályszerúségi Gtbkr. Hatálya alá tartozó gazdasági társaságok 

Mérie&alátámasztó leltárak megfelelőségének vizsgálata szabályszerOségi kockázatelemzéssel kiválasztott gazdasági társaság 

stratégiai célok teljesülésének mérése, teljesítményértékelés minősítése szabályszerüségi kockázatelemzéssel kiválasztott (2) gazdasági társaság 

Önkormányzat i ellen6rzés ÖSSZESEN: 

II . INTEZMENYI BELSO ELLENORZESEK 

Ellen6rzésl téma/t e rület Tlpus Ellen6rziltt sze rvezet/Intéz mény 

intézmenyl szabályzatok felulvizsgalata szabályszerOség1 
Jósa András Múzeum 

intézményi feladatellátás teljesltmény ellen6rzése teljesítmény 

ontezményl szabályzatok felulvizsgálata szabályszerűségi 

intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése teljesítmény 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

étkeztetéshez kapcsolódó kedvezmények jogszeruségének felülvizsgálata szabályszer\lségl Kózlntézményeket M0kodtet6 Központ 

pályázatok elszámolásának ellenőrzése szabályszerűségi - pénzügyi 

intézményi feladatellátás teljesítmény ellen6rzése teljesítmény 
Váci Mihály Kulturális Központ 

jogviszony módosítás jogszer\lségének felulvlzsgálata szabályszeruségi E11észségugy1 Alapellátási Igazgatóság 

pénzkezelés ellenőrzése szabályszerúségi - pénzügyi Nyíregyházi C.ntemus Kórus 

tárgyi eszkoz leltározás felOlvlzsgálata szabályszerűségi 
Eszterlánc ~szaki óvoda 

Intézményi feladatellátás teljesítmény ellen6rzése teljesít mény 

tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata szabályszerűségi Gyermekek Háza Déli óvoda 

tárgyi eszköz leltározás felülvizs1álata szabályszerűségi Tündérkert Keleti óvoda 

tárgyi eszköz leltározís felulvizsgálata szabályszerOségi Búzaszem Nyugati óvoda 

helyettesítési díj, pótlék elszámolásának felülvizsgálata szabályszer\lség1 ·pénzügyi Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

intézményi szabályzatok felulvizsgálata szabályszerOségi Nyíregyházi család· és Gyermekjóléti Központ 

személyi térítési díj me1állapításának felülvizsgálata szabályszeruségi • pénzügyi Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

Intézmény/ 

sze rvezeti egység 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

6 

1 

2 

21 

Inté zmény 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17 

3. sz. melléklet 
a 212/2021. (XII. 15.) sz. hi at ározathoz 

Ellen6rök E llen6rz~s Ellen6rl nap 

(f6) ld6szü~glete (helyszln l) 

1 8 16 

1 14 14 

1 14 14 

1 5 5 

1 5 10 

1 6 6 

1 5 20 

1 2 12 

1 10 10 

1 8 16 

72 123 

Ellen6r6k Ellen6rzés Elle n6rl nap 

(f6 ) ld6szO~glete (helyuínl) 

1 10 10 

1 15 15 

1 10 10 

1 15 15 

1 10 10 

1 8 8 

1 15 15 

1 10 10 

1 5 5 

1 8 8 

1 7 7 

1 8 8 

1 8 8 

1 8 8 

1 8 8 

1 10 10 

1 10 10 

165 165 

1 



Ell . náma Ellenönési téma/terület 

1 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése 

2 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése 

3 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése 

4 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése 

5 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzóse 

6 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzóse 

7 feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése 

1. ÖNKORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESEN 

II. INTEZMÉNYI BELSO ELLENORZESEK ÖSSZESEN 

Ill. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN: 

2022. évi ellenőrzési terv+ kapacitás 
Összesítő kimutatás 

Ill. TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMANYZATI BELSO EUENÖRZESEK 

Típus Ellenönött szervezet/Intézmény 

szabályszerűségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszeri'lségi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

szabályszerűségi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

123 
165 

21 

309 

Intézmény 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

3. sz. melléklet 
a 212/2021. (XII. 15.) sz. h atározathoz 

Ellenőrök Ellenőrzés E llenőri nap 

(fő) időszükséglete (helyszíni) 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 3 

1 3 3 

21 21 

2 



2022. évi ellenörl létszám és erc51orrás 

Belső ellenőr közszolgálab Sa1át erőforrás Külső Külső erőforrás Bruttó Eröfooás 
1ogv1szonyban összesen szolgáltató osszesen összesen 

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
terv Nny 181'1 Nny 181'1 Nny terv Nny IMI Nny 18"1 Nny 

betOltent rendelkezés-
tervezett létszám re élt6 ellen6n nap fö ellenön nap etlenön nap 

(10) létszám (16) 

EllenOrúsi <>utály......,,..... összesen 6,00 0.00 6.00 0,00 894.00 0.00 0,00 0,00 0,00 OOO 894.00 OOO 

1. önkorm~nyzat össznen 3,00 0,00 3.00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 344,00 0,00 

1. Polg6rmesrerl Hlvarall ellenöntsek 1,00 1,00 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 

2. lr6nyll6szervl ellenönhek 0,50 0,50 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 

3. Egyéb Önkorm6nyzatl ellen6rzh 0 ,50 0,50 69,00 0,00 0,00 69.00 0,00 

4. Önkorm6nyzat Gazdas6gl T6rsas6go/ [tu/ojdonos/ 
ellenönhek/ 

1,00 1,00 183,00 0,00 OOO 183.00 0,00 

• · lnté...,...yell, ~ 11erw1etek független bebc5 ellenélné1e 
lluze>en 

300 0,00 3.00 OOO 550,00 0 .00 OOO OOO 0.00 0 .00 550.00 OOO 

1. lrónyllott szervek IH!ls6 el/enlJrzhe Osszesen 2,00 2,00 390,00 0,00 0,00 390.00 0,00 

2
. Korm6nyzarl szektorba sorolt egyéb szervezetek IH!ls6 
el~nlJrrhe 6sszese11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

3. Nemzetiség/ Onkorm6nyzatok IH!/s6 el/enöntse 6sszesen 1,00 1,00 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 

Megállapodás alapján ellátott 
belső ellenőrzés esetén 

18"1 Nny 18"1 Nny 

más szervezetre 
más szervezetnek 

fordltott kapaat3s 
azedott 

szeNezetre tordltott 
(-) 

kapacrtésa (+) 
ellenön nap ellenön nap 

0,00 0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

0 .00 0.00 0 .00 0 ,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Az adott 
szervezetre 

foroltott 
erőforrás 

összesen 
(korrekCIÓS 

oszlop) 

terv Nny 

etlenön nap 

894.00 0,00 

344,00 0,00 

69,00 0,00 

23.00 0,00 

69,00 0,00 

183.00 0,00 

550.00 OOO 

390.00 0,00 

OOO 0,00 

160.00 0,00 

3/1. számú melléklet 
a.212/2021.(Xll. 15 .)határozathoz 

Adminisztratív sz:emélyzet 

18"1 Nny terv tM!y 

betölteni tervezett rendelkezésre éll6 
létszám (16) létszám (fll) 

1.00 0,00 0 ,00 0.00 

1,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0 ,00 

0,00 0,00 

0,00 0 ,00 

0 .00 0 .00 

0 .00 OOO OOO 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



2022. évi ellenőrzések (tipusonként) 

Rendszerellenőrzés Szabályszerűségi 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

terv tény terv tény 

db db 

Pol2ármesten Hivotoli ellenőrzések összesen 

Tervezett ellenőrzés 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Irón ítószervi ellenőrzések összesen 0,0 0,0 1,0 

Tervezett ellenőrzés 1,0 
Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

Egyéb Önkormányzati ellenőrzés ősszesen il 1 o.ol 0,01 o.ol 
Tervezett ellenőrzés 1 1 1 1 

Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

1kormónyzat Gazdasági Társaságai (tula1donosi ellenőrzések) összesen 0,0 0,0 8,0 

,0 

0,0 9,0 

mányzati szektorba sorolt eavéb szervezetek belső ellenőrzése összesen 1 0,0 0,0 0,0 

!Tervezett ellenőrzés 

lsoron kívüli kapacitás 

!Terven felüli kapacitás 

1; Önkormán zatok belső ellenőrzése összesen 0,0 0,0 0,0 

Tervezett ellenőrzés 0,0 
Soron kívüli kapacitás 

Terven felüli kapacitás 

0,0 

o.oT 
1 

0,0 

0,0 

0,0 

Szabályszerűségi

Pénzügyi 

terv tény 

db 

0,0 

0,0 

3.01 
3,01 

0,0 

o.o 

7,0 

7,0 

0,0 

0.01 

0,0 

o.o 

0,0 

Teljesítmény-ellenőrzés 

terv tény 

db 

o.o 0,1 

0.01 o. 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

3/2. számú melléklet 
o.212/2 021.(Xll. 15.)hotározothoz 

Öss;zes ellenőrzés 

terv tény 

db 

1 



2022. évi belső ellenőrzési tevékenységek 

E llenőrzések összesen 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

15,oT T T 

2. /róny/1ószerv1 ellenőrzések ősszesen !I 1,0 0,0 43,0 0,0 0,0 
al Tervezett ellenőrzés 1,0 23,0 
b) Soron klvüll kapacitás 18,0 

e) Terven felüli kapacitás 
2,0 

3,oT o,oT 84,0 0,0 0,0 
3,0 69,0 

15,0 

'tulaídonosi el len6rzések) ősszesen 1 8,oT o,oT 215,oT o.ol 1,ol 
8,0 183,0 1 1,0 

30,0 

a) Tervezett ellenőrzés 17,0 390,0 2,0 

b) Soron kívüli kapacitás 33,0 
c) Terven felüli kapacitás 

dl Monitoring 2,0 
2. Kormányzati szektorba sorolt eovéb szervezetek bels6 ellenőrzése összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

al Tervezett ellenőrzés 

b Soron klvOll kapacitás 

cl Terven felüli kapacitás 

dl Monitoring 

3. Nemzetiséoi Önkormónvzatok bels6 ellenőrzése összesen 7,0 0,0 160,0 0,0 0,0 

a) Tervezett e llenőrzés 7,0 160,0 
b) Soron klvüll kapacitás 

cl Terven felüli kapacitás 

dl Monitoring 

Megjegyzés: Külső kopocitás igénybevétele nincs tervezve 

Tanácsadás Képzés 

8,01 1 
1 1 1 

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

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

o.ol 1,01 o.ol 0,0 0,0 
1,0 1 

1 

0,0 0,0 0,0 
2,0 

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

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

3/3. sz6mú melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz. hot6rozothoz 

Egyéb t evékenység 
Saját kap acit ás 

összesen 

10.01 1 88,0 0,0 
15,0 0,0 

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

2,0 0,0 45,0 0,0 
2,0 25,0 0,0 

18,0 0,0 
0,0 0,0 
2,0 0,0 

4,0 0,0 88,0 0,0 
4,0 73,0 0,0 

15,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

16,0 0,0 232,0 0,0 
16,0 200,0 0,0 

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

34,0 0,0 461,0 0,0 
34,0 426,0 0,0 

33,0 0,0 
0,0 0,0 
2,0 0,0 

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

24,0 0,0 184,0 0,0 
24,0 184,0 0,0 

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

1 



feladat/folyamat kockézatl tényezők 

1 

szabályozás, 2 
doklnlentálás 

3 

1 

szernéyes adatok 2 selejtezés lebonyoliUsa 
védelme 

3 

1 

számv1teh elszámolás 2 

3 

1 

felszólítás, behajtás, 2 
hátralékkezelés 

3 

1 

hitralékok, klntl6vöségek feladatok és fetel6sOI< 2 
alakulba meghatározása 

3 

1 

követelések monösítése 2 

3 

1 

folyamatok azonosítása 2 

3 

1 

beruh ilzbok elökészltése, feladatok és felelősök 2 
lngatlannyllvAntarUls meghatározása 

3 

1 
nyilvantartások 

2 vezetésének 
szabátyszerúsége 

3 

bekövetkezés valószlnOsége 

értékel6sl 
kri térium érték 

szint 

Kockázatelemzés összesítő 

2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakoro lt haUls 

teljeskön'.iség kontroltfunkclók 

POLGÁRIESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSEOEINEK ELLENORZESE 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 2 kozepes 

eavszer 3 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 2 kozepes 

eavszer 2 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 2 közepes 2 

egyszer 2 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven befut 2 közepes 

AOVSZ8f 3 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven betul 

2 közepes 
eavszer 3 

magas 
egy éven betul 

3 magas 3 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven betut 

2 közepes 2 
egyszer 2 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 
egyszer 2 

magas 
egy éven belOI 

3 magas 3 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 2 3 egyszer 

egy éven belul 
magas 

többször 
3 magas 3 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven betut 

2 közepes 
eavszer 3 

egy éven betul 
magas 

többször 
3 magas 3 3 

kockizatl 

reputAcló 
költségvetésre érték 
gyakorolt hatás 

2 33 

3 

2 22 

3 

2 20 

3 

2 2 30 

2 2 30 

2 20 

3 

2 2 20 

33 

3 3 

2 2 30 

4. sz. melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

kockizatl 
ldOkockázat kockázat 

szint i;sszesl tett 
értéke 

75 3 225 

80 3 240 

83 3 249 

1 



feladat/folyamat kockázati tényezők 

1 

eljárás szabályozottsága 2 

3 

1 
kö zétkez1etéssel kapcsolatosan 

feladatok és felelősOk 
beérkező panaszok kezelése, 2 

meghatározása 
szabályozása 

3 

1 

bejelentő védelem 2 

3 

1 

inlegritás 
2 követelményének 

érvényesítése 
3 

1 
közbeszerzés lebonyolítása 

(karácsonyi csomag közzététel 2 

kézbesltéséhez kapcsolódóan) 
3 

1 

kockázatok azonosítása 2 

3 

1 

elszámolások 2 

3 

1 
kiemelkedő sportrendezvényekre felhasználás 

blz1osltott önkormányzati jogszerűségének 2 

keretösszeg felhasználása dokumentálása 
3 

1 

felCMzsgálat 
2 

3 

bekövetkezés valószínüsége 

értékelési 
kritérium érték 

szint 

Kockázatelemzés összesítő 
2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakorolt hatás 

teljeskörúség kontrollfunkclók 

IRANYITOTT SZERVEK - IRANYITOSZERVI ELLENORZESEK 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belül 

2 közepes 2 
egyszer 2 

magas 
egy éven belül 

3 magas 3 
többszor 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

egy éven belül 
kOzepes 

egyszer 3 2 kOzepes 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 
többszOr 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 2 
egyszer 3 

magas 
egy éven belül 

3 magas 3 
többször 

EGYéB ÖNKORMÁNVZATI ELLENOM :SEK 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belül 

2 közepes 2 
AnVSZer 2 

egy éven belül 
magas 

többször 
3 magas 3 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

egy éven belül 
közepes 

eovszer 2 2 közepes 2 

egy éven belül 
3 3 magas 

többször 
magas 

alacsony egy éven hll 1 alacsony 

közepes 
egy éven betul 

2 közepes 2 egyszer 3 

magas 
egy éven belül 

3 magas 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 2 
egyszer 2 

magas 
egy éven belül 

3 magas 3 
többször 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

egy éven belul 
közepes P.Ovszer 2 2 közepes 2 

egy éven belül 
magas 

többször 
3 magas 3 

alacsony egy éven túl 1 alacsony 

közepes 
egy éven belül 

2 közepes 2 
eoyszer 3 

magas 
egy éven belül 

3 magas 3 
többször 

kockázati 

reputáció 
költségvetésre érték 
gyakorolt hatás 

1 

18 

3 

1 

30 

3 

2 30 

3 

22 

3 3 

22 

3 3 

33 

3 3 

2 20 

3 

2 20 

3 

2 
30 

3 

4. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz. l"aatározat hoz 

kockázati 
ld6kockázat kockázat 

szint összesltett 
értéke 

78 3 234 

77 3 231 

70 3 210 

2 



feladat/folyamat 

projekt lebonyolítása 

(TOP-7 .1.1-16-H-ERHA-2018-00026) 

vezetői nyilatkozatok 

megfelelősége 

mérlegalátámaszt6 leltárak 

megfelelősége 

bekövetkezés valószínüsége 

kockázati tényezők értékelési 
kritérium 

szint 

1 alacsony egy éven túl 

2 közepes 
egy éven belul 

elszámolás egyszer 

3 magas 
egy éven belül 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

kontrollok kialakítása 2 közepes 
egy éven belül 

egyszer 

egy éven belül 
3 magas 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

2 közepes 
egy éven belül 

beruházás aktiválása egyszer 

3 magas 
egy éven balul 

többször 

érték 

1 

2 2 

3 

1 

2 2 

3 

1 

3 2 

3 

Kockázatelemzés összesítő 

2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakorolt hatás 

teljeskörüség kontrollfunkclók 

alacsony 

közepes 2 

magas 3 

alacsony 

közepes 2 

magas 3 

alacsony 

közepes 2 

magas 3 

reputAcl6 
költségvetésre 
gyakorolt hatb 

3 3 

3 3 

2 

3 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKJNONPROFIT SZERVEZETEK - TULAJDONOSI ELLENORZESEK 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 

általános értékelés 2 közepes 
egy éven belül 

egyszer 2 2 közepes 2 2 

3 magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 
többször 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 
összhang a belsö 

2 közepes 
egy éven belül 

2 közepes 2 ellenőrzési vezető egyszer 3 
értékelésével egy éven belül 

3 magas 
többször 

3 magas 3 3 3 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 
nyilatkozat előkészítése 

2 közepes 
egy éven belül 

2 közepes 2 megfelelési tanácsadó egyszer 2 
által egy éven belül 

3 magas 
többször 

3 magas 3 3 3 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 

2 közepes 
egy éven belül 

2 közepes leltározás lebonyolítása egyszer 2 

3 magas 
egy éven belul 

3 magas 3 3 3 3 
többször 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 

a leltárkiértékelés 2 közepes 
egy éven balul 

2 közepes 2 
számvlleli elszámolásai egyszer 

3 magas 
egy éven belül 

3 magas 3 3 3 3 
többször 

1 alacsony egy éven túl 1 alacsony 

leltározás dokumentálása 2 közepes 
egy éven belül 

egyszer 2 2 közepes 

3 magas 
egy éven belül 

3 magas 3 3 3 3 
többször 

kockizatl 
érték 

22 

22 

30 

20 

33 

22 

24 

24 

24 

4. sz. melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz. htatározathoz 

kockbati 
ld6kocktzat kockAzat 

szint ~s11zesltett 

értéke 

74 3 222 

75 3 225 

72 3 216 

3 



bekö vetkezés valószl n Oaége 

feladat/folyamat kockázati tényezők 6rt6ke16sl 
azlnt 

kr1t6r1um 

1 alacsony egy éven túl 
nem a célokhoz igazodó 

2 közepes 
egy éven belul 

1nd1kátorokal határoztak egyszer 
meg egy éven belul 

3 magas 
többször 

1 alacsony egy éven túl 

stratégiai célok teljesülése, 2 közepes 
egy éven belul 

mutatók értékelése egyszer teljesítmény-értékelés mlnősitése 
egy éven belul 

3 magas 
tObbszOr 

1 alacsony egy éven ti.ol 

beszámolás, tul8jdon0so 2 közepes 
egy éven belul 

elvárások teliesitése egyszer 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

J09szabály1 megfelel6ség 2 közepes 
egy éven belul 

egyszer 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

1 alacsony egy éven lúl 

szabályozottság, átláthatóség, 2 közepes 
egy éven belul 

kontrollkörnyezet megfelelősége számcnkémetöség eovszer 

3 magas 
egy éven belUI 

többször 

1 alacsony egy éven túl 
adatszolgáltatás és 

2 közepes 
egy éven belul 

beszámottatás egyszer 
meghatározása egy éven belul 

3 magas 
tObbszOr 

1 alacsony egy éven túl 

szervezeti célok 2 közepes 
egy éven belul 

meghatározása egyszer 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

feladatelliUls teljesítményének 2 közepes 
egy éven belul 

intézkedések, indikátorok egyszer 
mérése 

3 magas 
egy éven betul 

tobbszor 

1 alacsony egy éven túl 
teiesitmény 

egy éven belul követelmények 2 közepes 
alakulásának nyomon egyszer 

követése 3 magas 
egy éven belul 

többször 

6rt6k 

1 

2 2 

3 

1 

3 2 

3 

1 

3 2 

3 

Kockázatelemzés összesítő 

2022. évi ellenőrzés! tervhez 

szervezetre g yakorolt haUls 

teljeakOrOség kontrollfunkclók 

alacsony 

közepes 

magas 3 3 

alacsony 

közepes 

magas 3 3 

alacsony 

közepes 

magas 3 3 

INTEZMENYI BELSC ELLENORZESEK 

1 alacsony 

2 2 közepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 2 közepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 2 közepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 2 közepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 2 közepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

3 2 kozepes 

3 magas 3 3 

reputic ló 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

kocktz1tl 
k01ts6gvet6sre 6rt6k 
gy•korolt h1t6a 

22 

3 

33 

3 

33 

3 

22 

3 

24 

3 

2 22 

22 

3 

20 

3 

33 

3 

4. sz. melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz. h atározathoz 

kocktz1ll 
ld6kockizat kocUz1t 

szint összealtett 
értéke 

88 3 264 

68 3 204 

75 3 225 

4 



bekövetkezés valószlnOsége 

feladat/folyamat kockéuti tényezők 6rt6kel6sl 
krtt6rlum 6rt6k 

szint 

1 alacsony egy éven túl 

2 közepes 
egy éven belul 

szabályozottság eovszer 2 

3 magas 
egy éven belul 

tObbszor 

1 alacsony egy éven túl 

étkeztetéshez kapcsolódó 2 kOzepes 
egy éven belul 

dokumentálás eovszer 3 
kedvezmények blztosltása 

egy éven belul 
3 magas 

tObbszOr 

1 alacsony egy éven túl 

J09SZerúség 
alátámasztása 

2 kOzepes 
egy éven belul 

egyszer 3 

3 magas 
egy éven belul 

tObbször 

1 alacsony egy éven túl 

elszámolás hatándön túli 2 kOzepes 
egy éven belul 

egyszer 2 

3 magas 
egy éven belul 

tObbszOr 

1 alacsony egy éven túl 

pélyézatok els:úlmolba, kontrotlol< kialakítása 2 kOzepes 
egy éven belul 

egyszer 2 
fom\sfelahsználés nem megfeletö 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

cél szennt1 felhasználás 2 kOzepes 
egy éven belul 

dokumentálása eovszer 3 

3 magas 
egy even belul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

dokumentálás, 2 kOzepes 
egy éven belul 

tájékoztatás eovszer 2 

3 magas 
egy éven balul 

tObbszOr 

1 alacsony egy éven túl 

2 kOzepes 
egy éven belut 

jogviszony módosltás hatándö betartása eovszer 2 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

ÚJ szerződés 2 közepes 
egy éven belul 

megfelelősége eovszer 2 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

Kockázatelemzés összesítő 
2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakoro lt hatás 

teljeskOrúség kont rollfunkclók 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kozepes 2 2 

3 magas 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kozepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

kockáutl 

reputicló 
k011s6gvet6sre 6rt6k 
gy1koro1t h1tas 

2 20 

3 

2 2 27 

2 2 24 

22 

3 3 

22 

3 3 

2 30 

3 

24 

3 3 

22 

3 3 

22 

3 3 

4. sz. melléklet 
a 212/ 2021.(Xll. 15.) sz. h atározathoz 

kockáutl 
ld6kockáut kock'21t 

szint ö ss:zesllett 
6rték• 

71 3 213 

74 3 222 

68 3 204 

s 



bekövetkezés velószlnílsége 

feladat/folyamat kockázati tényezők értékelési 
kritérium érték 

szint 

1 alacsony egy éven túl 

kontrolkomyezet 2 közepes 
egy éven belul 

eavsz&f 2 

3 magas 
egy éven be1ut 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

etszámotások, 
pénzkezelés dokumentálás 

2 kOzepes 
egy éven balul 

eavsz&f 3 

3 magas 
egy éven balul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

elölegnvilvántartás 2 kOzepes 
egy éven balul 

eavszer 3 

3 magas 
egy éven balul 

tObbször 

1 alacsony egy éven túl 

lettározás lebonyolítása 2 kOzepes 
egy éven balul 

&gySZ&f 2 

3 magas 
egy éven balul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

a lettátloértékelés 2 targyl eszközök leltározba 
számvrtel elszámolásai 

kOzepes 
egy éven balul 

egysz&f 2 

3 magas 
egy éven balul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

lettározás dokumentálása 2 kOzepes 
egy éven belul 

80\ISZ&f 2 

3 magas 
egy éven belul 

tObbször 

1 alacsony egy éven túl 

munka1dó nyilvántartás 2 kOzepes 
egy éven balul 

vezetése eovszer 3 

3 magas 
egy éven belül 

tObbszor 

1 alacsony egy éven túl 

helyettesltésl dlj, pótlék 2 kOzepes 
egy éven balul 

kifizetés JOQszerüsége AOVSZ&f 3 
elszámolása 

3 magas 
egy éven balul 

többször 

1 alacsony egy éven túl 

2 kozepes 
egy éven belul 

helyettesítés rendJ8 AOVSZ&f 3 

3 magas 
egy éven belul 

többször 

Kockázatelemzés összesítő 

2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakorolt hatas 

teljeskön1s6g kontrollfunkclók 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 2 

3 magas 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 2 

3 magas 

1 alacsony 

2 kOzepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 kozepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 kOzepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 közepes 2 2 

3 magas 

reput6cló 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

kock•zatl 
költségvetésre érték 
gyakorolt hatb 

2 18 

30 

3 

2 27 

24 

3 

24 

3 

24 

3 

2 27 

2 27 

2 24 

4. sz. melléklet 

a 212/2021.{Xll. 15.) sz. határozathoz 

kock•zau 
ldllkock6zat kocklzat 

nlnt <>sszesltett 
értéke 

75 3 225 

72 3 216 

78 3 234 

6 



feladat/folyamat kockázati tényezc5k 

1 

diJmegállapitás 2 
109szerűsége 

3 

1 

tájékoztatás tel1es 2 személyl térltésl díj megállapltása 
körűsége 

3 

1 
önkormányzat 

2 rendeletével való 
összhnag 

3 

ii 
1 

igénylés J09szerusége 2 

3 

1 

feladatalapú és mOködésl elszámolás 2 
támogatás elszámolása dokumentálása 

3 

1 

hatándök betartása 2 

3 

bekövetkezés valószlnOsége 

értékelési 
kritérium érték 

szint 

alacsony egy éven tul 

közepes 
egy éven belUI 

egyszer 2 

magas 
egy éven belul 

többször 

alacsony egy éven tul 

közepes 
egy éven belul 

egyszer 3 

magas 
egy éven belul 

többször 

alacsony egy éven tUI 

közepes 
egy éven belül 

eayszer 2 

egy éven belul 
magas 

többször 

Kockázatelemzés összesítő 
2022. évi ellenőrzési tervhez 

szervezetre gyakorolt hatás 

teljesk6rüség kontroll funkciók 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

1 alacsony 

2 közepes 

3 magas 3 3 

1 alacsony 

2 közepes 2 

3 magas 3 

TELEPÜL~SI NEllZETIS~GI 0NKOIUI 'NYZATOK BELSO ELLENORZJ:SEI 

alacsony egy éven tut 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 2 
eavszer 2 

magas 
egy éven belul 

3 magas 3 
t0bbsz6r 

alacsony egy éven tul 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 

2 közepes 2 egyszer 

egy éven belul 
magas 

többször 
3 magas 3 3 

alacsony egy éven tul 1 alacsony 

közepes 
egy éven belul 2 közepes 2 

eayszer 3 

magas 
egy even belul 

3 magas 3 
tobbszor 

kockuatl 

reputllcló 
k61tségvetésre érték 
gyakorolt hatis 

2 20 

3 

2 33 

3 

2 2 18 

2 20 

3 

2 22 

3 

2 30 

3 

4. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

kockuatJ 
ld6kockllut kockizat 

szlnt összesltett 
értéke 

71 3 213 

72 3 216 

7 



Sor-
szám 

1. 
2. 
3. 
4. 

s. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

Intézmény neve 

Eü. Alapellátási Igazgatóság 

Eszterlánc ~szaki óvoda 

Gyermekek Háza Déli óvoda 

Tündérkert Keleti óvoda 

Búzaszem Nyugati óvoda 

Közintézménveket MOköd. Központ 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Jósa András Múzeum 
Mórict Zs. Megyei és Városi Könyvtár 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Nyh.-1 Szociális Gondozási Közpant 

Nyh.-1 Család- és Gyermekjóléti Kp. 

Nyh.-1 Gyermekjóléti Alapellátási Int. 

ion. h f •r•nv1t6'1• rvl ellent.lrz~s 
~-~-~· 

két inttzm<nyl bellll •litnOné• 

Ut lnttzmtnvl bellll 1llenOrzés 

Intézmények irányítószervi ellenllrzésének kockázatelemzés összesítllje 

2022. évi ellenllrzési tervhez 

lrányitó szervi ellenllrzés 

,„ ... ,.. Ellen6rzés 
dátum év) min6sltése 

1-5 1-5 

2019 3 3 
2021 1 4 

2017 s 2 
2019 3 4 

2019 3 3 
2018 4 3 
2018 4 2 
2017 s 3 
2018 4 3 
2018 4 3 
2018 4 3 
2019 3 3 
2017 s 2 

74" mo1•• kock.lzatl trttk 

59" közepes kockázati érték 

52" közepes kock~zati é rték 

Intézményi 
belsll 

ellenllrzés 

min6sltéa 

1-5 

3 
3 
3 
3 
3 
s 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
4 

KOlsll ellenllrzések 
(ÁSZ, MÁK, Olchtill Hivatal, 

Jogszabályi Szervezeti OEP, EMMI, KonNlnyhlvatal) 
változások változás 

dátum (eltelt év) 

1-5 1-3 1-5 

INTÉZMÉNYEK 

2021 1 3 
2021 1 1 
2021 1 1 
2021 1 1 

2021 1 1 

2020 2 3 
2021 1 3 
2021 1 3 
2021 1 3 
2021 1 3 
2021 1 1 
2021 1 1 
2021 1 1 

Gazdilkodbö 
Intézményi Kontroll-

n6116sága 
költségvetés rendszer 

nagydga értékelése 

1-2 1-10 1-5 

1 1 s 
1 2 7 
1 1 s 
1 1 s 
1 1 s 
s 2 s 
4 1 3 
4 1 s 
4 1 4 

4 1 3 
1 1 6 
3 1 s 
1 1 s 

3 
4 

2 
2 
2 
4 

2 

2 
4 

3 
3 
3 
3 

4.1. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

Felel61-
összes 

aégre vonb 
kockázati 

pont 

0-1 9-46 

0 23 

0 24 

0 21 

0 21 

0 20 

1 34 

0 23 

0 27 

0 27 

0 24 

0 23 

0 23 

0 23 

1 



Sor 
szám 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Társaság megnevezt!se 

Súlyszám 

Utolsó vizsgálat 

SzabályszerQségi 

Gazdasági Társaságok-Nonprofit Kft 

kockázatelemzésének összesítője 

2022. évi ellenőrzési tervhez 

Ellenőrzés 
közfeladat ellátás 

Projekt 
/kapcsolt 

minösítt!se kockázatok 
dátum (eltelt év) Ogyletek 

1-10 1-5 1-5 1-10 

Átláthatóság 
(közzététel, 

Szervezeti 

változás 
adatvédelem) 

1-5 1-3 

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK- NONPROFIT SZERVEZETEK 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2021 1 1 3 s 2 1 

Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2017 s 2 1 4 3 2 

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2021 1 4 3 6 2 1 

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2019 2 3 1 3 2 1 

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017 s 1 1 4 3 1 

Nyírvv Nonprofit Kft. 2021 1 2 3 4 2 3 

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2021 1 3 1 7 2 1 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2021 1 2 3 4 2 2 
(ReRionális TérséRi Hulladék-Gazdálkodási Kft.) 

Város-Kép Nonprofit Kft. 2019 3 2 2 2 3 2 

Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2017 s 1 1 2 1 2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2021 1 3 3 3 3 2 

Nyírségvíz Zrt. 2021 1 4 3 3 3 3 

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2017 s 1 2 4 2 1 

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018 4 1 3 2 1 1 

(51% 24 kockázati pont felett magas kockázatú) 

tulajdonosi ellenőrzés 

monitoring vizsgálat 

4.2. sz. melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozat hoz 

Belső Összes 

kontrollrendszer kontroll kockázati 
működtetést!nek kockázatok 
kötelezettsége pont 

1-5 1-5 8-48 

s 3 21 

1 3 21 

s 3 25 
3 1 16 

3 2 20 

s 4 24 

s 3 23 

s 2 21 

3 3 20 

3 1 16 

2 3 20 

s 4 26 
3 2 20 

1 1 14 

1 



Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek kockázatelemzésének összesítése 

a kontrolltevékenység ellenőrzéséhez 

Utolsó ellenc5rzés óta 

Szervezeti egység megnevezése 
e lte lt idc5 

Dátum 

Gazdasági Osztály 

Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Kabinet 

Főépítészi Osztály 

Adó osztály 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Vagyongazdálkodási Osztály 

Ellátási Osztály 

Szociális és Köznevelési Osztály 

Ku lturális Osztály 

Igazgatási Oszt ály 

Közterület-felügyelet 

• értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám 

•• értékelés: minél jobb, annál alacsonyabb pontszám 

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

2021 

2021 

2021 

2015 

2020 

2021 

2019 

2021 

2021 

2020 

2019 

2015 

1-S 

1 

1 

1 

7 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

7 

Elle nc5rzés 

minlSsítése 

1-5 

3 

3 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

2 

Személyi változás Ellenc5rzési 
Kockázatelemzés 

(vezető változás, nyomvonal 
minősítése** 

fluktuáció) minlSsítése• 

1-5 1-5 1-4 

4 3 4 

5 3 3 

2 3 3 

1 2 3 

1 4 4 

2 3 3 

5 3 3 

2 3 3 

2 3 3 

1 3 3 

3 5 4 

1 2 3 

4.3. sz_ melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.)sz. határozathoz 

Szervezeti egység vezetc5k Összesíte tt kockázati 
általi kockázat minősítés szi n t 

1-3 6-Z.7 

2 17 

3 18 

2 14 

2 17 

2 17 

2 14 

2 19 

2 15 

2 14 

2 13 

1 20 

2 17 

1 
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önkormfoyiatl Stroté1lal ellenanésl terv Om esít a 5. a. sz. melléklet 
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Strat6sf„t'6oti 

~khGl„ K.llpa.otócU tMha elt."'"tM ltretétW dk* 2020.„ 2021. w 2022. „ 
2021. ' " 

Ut.n&zftt P:.,_,iM (~"'"• (~sMtWUt ............... m.n6nbtt n ..wr„ ~t•l'Y'9 .......... ..- ·--: 

Mótia~~'5V6totf 1eA6rrnO G:lemeny-.fel\lllM!js ff • 1~mG 
l 6tantéiményelet Miil.6dtet6 l6zpont 

w.r.,.. kiYOI Jutt•tád.. e11f«ert. jutUtás 

J •....-.U• Nunál.11 u.wtyu1 nwcf~~ vincil11a ebamc:IUiYNk t...WscM.a 

; 

i ,,a Andr.tis M..;ae""1. MJ 
E a*PJ.tirmO O:emeltetft~ ka~atos t'lsúmoU1solt ZS11mond MtTfet M vu ... „ ,;1tezm«iy1 ua~lyatc... 

t lnté1rnény prdua1os mOködtet1hf nek. 
E1KIMl:QcvC At.~IJ1tásl l&HClltÓÚI 

ellen6n.ésa kt.invvt•'• NyirtfYh.U1Csi1.6•' • fe!Utv1tie• ••t1 

úzerneltet6sének felulvitsPl•t• Gyefm•kJó~• IC61pi1 ont 

1 
KÖZIM besanésl ~r.tis fet0tvtt1"!tt• 

'°*Y•'ecv~z1 Srodills Go! U fll"l ..... i t« 1tKi d ,._. ""1tlapit.iiM~1t feti;ivi...., „. 

~·91f'(hiz1C:.ntemut!! · O'\P..ei..neten&'T ·· 
-1 

i N~lc aerwr~Wrwlc, l@bonyolit'U,•k 
feluMzscallit11 

l 
t>.sdmolók meplapozottúPn11k. 

~l 13k\té:mMy k61~.cftl besz.timofó felulvh.sc.tilata 

t 1 
me1blrhlt6s.qin.k kontrollja 

t! 1datviédalem 61 .c:btbt1tonu1 felulviuPl•h Euttöinc tsaU ÖVocM adltv~ utbi~k (GOPR)nló fMSfel~es 

tj 
l, 

•- ••tt.teshtz .__.oaolód 

li 4 - Ct tó, OHYÓ, TICÓ, GM>ÓJ 
........... -........ ....... „ ........... „.- • x•ii~~ 

k~joplerO. 
dokwnent\.lmOl ~61111 ,._... 

f j 'YllC•l•tl 

Mit 

ll 
fel1dateltáUs, fet„datflnannlrods mecfelel)M1ének NyirecvMtl Gyw"*Jólétl At.pi1Uitb 

14 sz•mu &óblt1 86k:l6de tttadltfinarw1ro1•wi1 
vtuPlat• lntúmén'(, Nytr111Yh61i tsaa.d- és 

k1pc:sot1tos ti.ts6 tU.nónése 
Gverm.kJ61étl K&rpont 

ti 
toev•t*tos u~ nappall etUt•se uocillls 

Nylncyh6d Stodilh Gondot'sl K6zpont • l•puo4e:•tteta1- „ . fejlftzt6 fCJtielkort•t~ 

1 múl&dtet*"inek ~uc'lttt 

í WIY°"""I bpaoNitOI etszfirnoWsok~ 4 rvo0t f[tO, e~vó. ' r,.; · • ' IY ftd.lb !eotti roiis 

adat11o1Pltat'sok. nyil\l.tnt.ertüok ellen&:t •se Gnc>ó) l t ....mci ilt.t 

t IU Adts MUnoum.. M~ 

teljesdménytcowtelmenyelt. mqNUroi.b; \alk, ~ • ....onct Mqyeitos\li f'ltf';M~iflfllc»t..tUtÍ! 

i telj~tménymérfs mecfelelW1•nek felulv nc'labi 11:0-nyvttr, Vkl~lyK~ 1..,_1meny ... n6nfte 
( ÖZP61"1t, E1-11 ... 1• nc ha„I Ó\I• „ 

1 p6tyli11tokUI kapcsolatos elsd1mot,sok 
Jósa AncH1- MULeum pity,Ltt i*'UOsvt .tu.,molb,nak fttDMnc:•lltt Vi d M il\il'f' ll:~tutlliS 11:011 "ol 

pt1y1atot elutmo1411-ir'M tit 

mesfele!Wct vtuPlata M!M6fzn. 

i 
l „a.zetktlmarotut .............. „ j rhifwik „ [~~I• ·rw''J.l'Onlf' módosít.ii 

l Vád Mlhity Kulti.dlu K&pont 
u~l'lyh-á~tetüMzsc;tlti. ........... ~~f.OV"iuti . 

$ 

f létsúm es bérptcülkocMs. hum.tnerMorrlis kezelés NywllSYh'ti C.ntttnUI KóruJ k61•1';.tlmuotuk srMléfyf •nv..Wk ehn6nése 
Ny1r~Gy«"*J ~ftltnldtl,~ 

Al_.pe•ütásllntizm4-"' llbü~•Wnaili. felílvizsl 

.6 
Ny1tt1Vhizl CM!jd- és Gy«mekJ6$tti 

k6alk•lmuott•k u*""lyl •nvecánek etlen6nése 
K6zponl 



önkormfoyzatl Straté&l•l ellen6nHI terv Cmesit6 S. a . sz. melléklet 

-- - - -- - - - - ---- .„ .. - - --- ··-·-·---···--
Str11t•at.ic:iitoll 

Ulli.kO••• ~Mls&~~•tret ..... cfioti 
_ ... 

2021. ev 2022. ... 202J 6v 

Ul•n6rt6tt nerwtet EH.n6n6t l"""9 Uteft&i6tt u..w:ret Elhtft.5n6' tlqyt; Elt.ft6n6« U..WH1 [li.Mtl4t t" in- (~H~ lllon6n„ ...... 

i 
p61-f'i•tl lehetWc•lt ldhauN1'úrwll, lehl'wáúnek 

p wuspl•t• 

. ,Ji '1 · Projeltlleferat1r•. 
Nyw~r• --.:. - ter~ infTötr'*t ... aa 

i Ji t pfityjutl foná1ok felhlisu\•1'únak JOl'ler(h616nek,. Gazdllsag10ut• ty,Ell•U'· 
fejltMtne TCW·7.1-1·16-H·ERHA 

·'l! cflsunntl felhH1néWunek e llen&t•M 1v.VanOt1111d4i1t 
•OX>2' ~-tf M °""" f i ..,olt•"'na.k~ -

1p fejteut6Mkhez H •r6f°"'d rtnde.lkeztsrt' 
~1i..wn11k vtudtau lJ 8 projektek. m«1V9l6sjúy scnn a klalakítot 1 .; = • 

„ \li kontroUlcomyezet. at intonn.6d6' á kommt-NUd6' 
rendszer mqfelelWctnek 6rtekeláe 

1H k01.beu.nésl •IJ'"'-' lebonyolitáMrwk 
__ ,„~ret„r•. 

. _ ... -fmc: u:ab6typuGH1I felOlvfz'ljlata 
PH• · Potcirmntert IC•blnet „6zbeuenff lebonVohthínalt ellen6rtéw 

'" 4 *5 KOtnewt..,I 0, rt• ly 
~ ' ·eaonyt ,.... ... 

M. l k•11~t~ ._.pcsolÓ(~..an 

! .a 111 ben..t,,.dtokhol Upcsolódó a:ánwttell elu.áirnol•sok. PH • E!Utiisi Olltiily M • t.ruhiiziisbin e*et:tromos 1éilliirmO bHJ:en ... befuh61h "t1 El 1,tt jil Osztály, Go11 •s.< 1tez~ lebotl\tOfit -..n.• 
„;1 nyllv6ntailÚIOk ellf:nl5n:Ha k6u..-n0k&dtl out iilyok foly•mat6Mk „lffl&zika Out•l'f' „,. ~U*1.e 

~il Wonnányr•t 1 wnoneiemek fetUJ1UisJiMtt azok 

ti 
forrillc6nyének rTM&NtaroiásJin•k felülvtu1ál•ta 

onkonn6nyratl wrvonrauf.ilkoda, hHr"°' ·th 

teljHitminymiréM (p1dasa1oasJic. hatékOflYU&, 
_„_ . .c-.i., _, 

kOlu:06PttaUsok tefjeshrMrrvel~ese 

1 1 i.., >z.tk.ettf'lhwl 
j trinytt6u.•M ellen&téHk (u.aktNI feladatf'llátás k~~itérrntny ... et Múki,....jtet'- l „...-"Qlo1tQNn bHt'l•l6 

L mecf•l•WW,én.k W:spa.ta) - P-9~s.ic* iF.e~. wbliyoU1 

?l """9'f~*'t~• -

i i tulo;donool ellon&ziHk (tulofdo--' •"'""'°" SI.Sz.Berta Mfcyel TetMU.ez~ Kf1 
,....,....a&iitifnliSltblieitit•' 

V•rot-l"- Nonprofit k ft 
~ •· '91-1liit~szt6t.har& 

1 ~ 
teljesftéHnelr. V'iracál•t•l mecf~9net vlugiilata mttfe1.i6sét~ v1ucl11t• 1t 

i 1 ..... „ nyonwont1 as lftUripiilt 

PH - Gezdasáp Outály kockáatkezeltil rencts;z.., klei•kltiise 6s 
ij sz1b6lyorot"'&, kontrollk6fnyeiet ki.le~üsíMk m6'.6cltetése 

! ~ baiMli kontrofüend1ur klal•kitíaár.lr. és i 1ak-4lfacl Utnyez.eq:a.ulálkodiM flllk,maciil•U Trens.rfwiif nvfh'intertiis e1 az ™··""'-""""""'-°'" ~fi mOkOdtetisenek fetutv11..Pt.t111 irtékeléM Nonprofit Kft.. idifY'tdefml Uibjlyol.ntk v.tD mecfeletjs Kft., NY(RW., Sóstó GyóryfUrd6 Zrt., 
bels6 etlen6núl tevffenylfs tla~kfd1w és fet0tvlu1iil•ta NVíR.siGvfZ Zrt-. NVÍltT~VHÖ + 4 

kor""nyatf uektorbe IOfOlt ecvéb ma..6dtettie 

H N...-Wl ... 

'1 Rtrw:zatl '-"1toi6s etct• n • uUktisH módos.it'sok 

H Wsr•t.Jtbának f~üMz~&ata 

:;-: 
•detWdelem é1 adetbt1tonM1 felulvlucJl•t• N'fwesvháli Állatpark Nonprofit Kft 

Adltvtdetml sabályoknat (GCWR) v•tó mqfetl!"9; 

H fetüM~Ui 

H wut6i nyilatkoutok rMafelelW16nek vt1~ 1álata 
<.itltr Mt•'v• "' t<llrtOl<-> wmo. nyíl• U•oH tok „ 1• · laMC' "rusacot ~ll'l„6McMee ... inc•lat• 

... a koribbl ellen6nil.I Jelentésben mesfopln•rott :! jaw1l•tok Nunosuliúnak, w1•ttsl lnti1k•·l~sek 

·--~,„ 
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CH1ito1•s Kopcsol6dó bei.6 ollenllnésl st"tfclol cjioll 

s - Szakmai elenónisek s 
- Fel•datellátás, ü&ymtizési fofyamatok, :2 

i 
hat,sk&ök. f*'6ss~ej korok felütvizsdlata. 

f - 9els6 szabályozottság ösu:hangjának 

i .tlen6nése (kui.6 ;o,.u•Wiyol<k•I, bei.6 
.t! 

l e 
·~ E ... 

n•bály?otol<.ull 

5 - tnformatikai ehn&zések, lnfrastrukturáhs 

.; fehételek állapotának e-lemzHe 

i 
. s .... ~ 

i 

f 1 - TOJVénYt subátyokm;k való m@&feletfl 
ellen6nese. .: 

~ 
E 
t 
f e 
) Az üj adatv~elml szab;Uyoknak való 
;!! mesfelelés v.zsc•l.ta E 
e 

Kolt,.....no bovétolek ti koodáool<. 

i 
alakulásának ellen6n:ése. 

N} 
Működfli k1.i1dá~ racionahd1IJdin<1k 

vlzcaábta. 

Kóvelelésel<. kOtelezettségek 
al.11ku1Jisának vuuiá~ta. '! 

1 

] 
i3 
a. 

Kohs~hatékonysJ1 elemzése. 

e 

• lrínyftószeM döntések, intézkedések 

véj;reha.ithának kontrollja 

j1 Támoeatások lsénytMének, 
„ :t - elszámolásán•k lelülVlzsplau. 

~j=s~~ 
.-1i11·H Feltldatellátás. feltldatfinanszfrods 

]1 • ~: 
reakzál~dn11k Y1ZSCál11111. 

- E E 1! .!-a 
• SzímVlteh etszámotások kontrollja 

~ :! 

2021. w 

EMen6n6tt SHl'Wtet Ellon6nti ,,,..,. 

Jón András Muzeum. Móricz 
Zslc:n ond Mesvei H Váro5i Konyvtár, 

Koalkalmuom jogvruony 

Váci Mihály kuhurális Kozpont, 
mq.szúnéWYe-1 jíró f~amat~ 

Nyiregyházi cantemus K6<us 
felútvlua:Jlata 

Eszterlánc tszakl óvoda, Gyermekek 
Közérdekű adatok közzétételének 

Htui Déli óvoda, Búzaszem Nyugati 
felulVlusálau 

óvoda, Tündérkert ketetl ÓVOda 

Eszterlánc tszaki ÓVOda 
béren kfvOll juttatások, cafeteria 

junatás elsztmoUsa 

Köuntézményeket Működtető 
egyéb szabadid6 szolgJltatás 

(napkö11s tíbor szervez~ek. 
K6zpont 

lebonyofrtJdnak) fefutvincábta 

Nylr@g'fházl Szocl~lls Gondozási szenvedélybetegek, demens betegek 

ko1pont napp.iili et!Jitfsa - sz~•h.iitís 

felu""2.Plat• 

Intézményi Stratqlal ellen6nésl terv öss1eslt6 

2021-2024. 

20Z2. fv 

EMen6n6tt szervet•t Uonllné• t"ayo 

Jósa András Múzeum, 

M6ncz Zsi1mond 
Me&Yei 's Vjrosi mtcbm4nyi szabályzatok 

Könyvtár. Nv1rqyhíl1 felütvln1álat• 

Család·•· 
GyermekJó"li Központ 

étkenetéshez k1pcsol6d1 

KözintézrMnyeket kedvez menyek 

Müködtet6 Központ JOgszerOségének 
felütv1u1jlata 

E1,srnl1ű1yi 
JOl\'lszony m6dosltás 

)01szerűsé1ének 
Alapelllitisi 1aaza1t6s~1 

felülv•zscálata 

szem,tyi térit•s1 díj 
Nyire1vháll Szociális 
Gondozi6sl Központ 

m•1"l•pltásánok 
felütv1zsgálata 

Jósa András Múzeum, 

Mórl(l Zs11mof'\d 

Meeve1 •s Városi ontízményi felad•tellatas 

Könyvtár, Váci Mlh"v teljesitmény ellen6r?ése 

Kulturális Kózpont, 

Eszterlónc tszakl óvoda 

Váci Mihály Ku~urális 
pilyáz•tok 

elszimolásin•k 
Központ 

eUent•rzése 

Nyire1vhíz1 cantemus 
p4inzkezelés ellen6rzése 

Kórus 

2021. év 

Elten6nött szervezet EHen6rzés t611Y• EMen6n6tt uerwzet 

2024. év 

5. b . sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

Ellon6né• t•'IY• 
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lntétményl Stratégiai ellen6nésl terv összeslt6 
2021-2024. 

2022. "' 202). "' 2024. "' 

S. b. sz. melléklet 
a 212/ 2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

Kapcsotódóbels6etten&z•M strati1lal cék>k 1-----------..------------+---------..---------+--------..--------+---------.-------------1 

l-'ts.zám-, ts bb"aazdáMr.ocUsl 
e-Hen6nése 

EUen6rtött nerve11tt 

Közintézm ényeket M0ködtet6 

Körpoot, Egósz"&uavt Alopetlátási 
Vagyonnal kapcsoluos 

nyítvántartáM>k ~len6nke 
elszám~ások, l 11azgit6sig. Nyiregytiázl 

Gyermd;óléti AJa~llátási 

Intézmény, Nyfresvhití CYUd- H 
Gyermekjóléti Köz.pont 

Szakmai és pénzül"(i tev~kenys'aek 

osszhan~nak revf1'6ja 

Tímoc•••so1t i&énylése, pályóHt• 
~et6H&H kíhasználád nak v.zsgálata. 

FefhaunálJs 
eflenónóse 

)OCSZefllsécblek 

lnttzményj vaevonnal kapcsolat os 
1..-..ek nyilyánlonásol<, elsdmolásolt 
kontrottia . 

nrlY'I enköznytlvántartás, f6könyv
analrt1ka revíziótl 

Bets6 kontroHrendsz« múköd~ek 
vuseálala (konl rotltömyezet, 
kontrolhMken'fWa. monttonn1). 

lu. ellen6m~sl ;elentésekben 
rnecfoplmazott .i.vubtotc hasznmuUdnak, 
vezel61 lnlézkedések vqrehajtádnak 
kontroHJi. 

Uj tevékenysé1ek, feladatok Hetében a 

k..alakított a kont rollpontok. feladat is 
felel<ls"8> k0f61< felülvtzsaálou . 

Vezet& ~len&tHi rends.zer 
mük6dés~~ vtucál<1t<1. 

- tntearih kocUtatkez~ 

[llon6nokt~ Hen6n6tt u....ve1et 

Nyirecvházi 

Gyermekjóléti 
Alopellátási lntézm,ny 

Esrttrlánc (suki óvoda, 

10formádólc átadíu és !Gyermekek Háui Déli 
adatszof&áltatások mf'gfele l6sédnek óvoda, Tűnd~rkert 
et~6nHe Keleti óvoda, Búzaszem 

Nvuaati óvoda 

EU.n6nés társv-

helyettesítesi díj, pótlék 

elszámolósónak 
felülv1zsaálata 

Ursvi eszköz leltározás 
felütvizs&álata 

Uen6n6tt nenruet Cllon6nokl .... yo Ehn6n6tt uervetet Cllon&ús t"-v& 

2 



j ~-MII 

~---zése E-~ 

f 
1. 5'oci61is '' KözMV•lhi Osztóly 

Els6 lak.fishoz jutók támogatml rendszerének 
111ütv11scí~1a 

Elektromos 1ép1írmCivek baszerzési 
2. fllórósi Osztóly folyamatának ellen6rzése (2 db 

személy1épkocsl) 

Ellenörz•si nyomvonal és inte1rált 
3. Gozdos6Qi Oszróly kocUizatkezelésl rendszer kl1lakft.fisa •s 

múködtetese 

4. PolQarmnt~ri HNOtol 
lnformk'6s és kommuniUc6s rendszer 
klalaklrísa és mOködtetésa 

s. JC.6zintézm,nyelcet MGlcödtet6 Béren kivüli jutU1tísok. cafeteria juttatih 
Kózpont elszímolísínak felülvizsc"ata 

Polgdrmesteri Kob;Mt 
2020. 6vb<n oz Önkonnínytat íltal nyújtott 

6. 
Sport Rr/erotúro 

támoeatások cél szerinti felhasználá5'1nak 
ellen6rzése 

Városf~jJ~ztkl 's A Városfejleszt•sl és Kornytzetvédelmi 
7. 

VórosOzomtlr.rlsl Oszróly 
Alapból 2020. évben nyújtott célj•lle1ú 
támosaWelszimotjsánakellen6n•s• 

Nylrogyhózl Állotpork Nonprofit 
A bels6 1llen6rz•s1 tevék1nysé1 

8. kialakltiidnak '' múködte1•sének 2 
Kft. 

felülvlzscíratár61 

Eszak-Al/óldl A bals6 ellen6nési tevékonvsé& 
9. Kdrny~zttgozdóllcodóJI Nonprofit kialakftiisának •s múködtetésének 

Kft. felülvlzscálatír61 

2021. évi belsll ellenllnések mlnllsltése, kocUzatelemzése 
(onkorminyzato ellenllrzések, gazdasigo társaságok/nonprofit szervezetek ellenllrzéseo) 

K-t~-ftfte 

Szal>Myozottsácl kockáut 
Folyamat véarehaj!jsa Sorin ]elentkezll 

Kootrollrendszer eayéb kock•zatal 
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.i fllen6n0tt „ ...... zett 

j ~.--.... Ellen&zh örsv• 

f 
Nyiregyhdza Is Ttrstge Vlz- ts 

A belsll elltnllnési tev•kenysé1 
10. 

CSotornoma Zrt. 
kiat.ldtiQnak és mOködtetésének 

felOlvizs1álotáról 

A belsll ellenllntsl tev6kony5'1 
11. Nyír'flyhózl Tóvh6szol9óltotó Kft. kialakitásinak és müködtetésének 1 

felulvoz.scálotáról 

NYIRW Nyl„Qyhózi A bels6 ellen6rz•si tev•kenv~I 
12. Vdrosúz~m~ltet6 h klat.kftásának tk múködtetésének 

V09yonktztl6 Nonprofit Kft. felOlvizssálatáról 

A belsll ollenllnési tevékenys's 
13. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. koolakltásának és működtetésének 2 

felütv11saálatáról 

NY(R/NFO Nyi„Qyhóz1 
A bels6 ellen6nési tevékenysé1 

14. 
Informatikai Nonprofit Kft. 

kialakitásának és mOködtetésének 
folulvizssál•táról 

Nyíregyhdzi Sportcentrum 
A belsll tllenllnésl tevékenység 

15. klolakításának '' működtetésének 1 
Nonprofit Kft. 

felütv1zsaálatár6I 

Móricz Zsigmond Szlnhóz 
A belsll tllenllnésl tevékenység 

16. 
Nonprofit Kit 

klalakltíslinak 's mOködtet•sének 
folülvizssálotáról 

Nyirvidlk Klpz6 K~zpont 
A belsll tllenllnési ttvékenvsél 

17. klalakíUsának és mOködtetésének 
Nonprofit Kit 

felülvizssálatáról 

18. 
Szabolcs · Szatmdr · Brrf9 Mérl„alátámaszt6 leltárak megfelelllsósének 
Megy~ T~metkezlsl l</t. vtzscílata 

6 
Összesen 

L:=J 

2021. évi belsll ellenllriések mlnllsftése, kock,zatelemzése 

(onkormányzati ellenllrzések, &•zdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenllrzései) 

Kockáutl ttnyezl!lc 6sszesft6se 

Szabályozottsi&I kockázot 
Foly""'at vé1rehajtisa oO<in jelentkezll 

Kontrollrendszer e&Yéb kockázatai 
kockázat 
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l 
Ellen6nött sz~ 

Ellenllnés tárgya 
megnevezése 

1. Jósa Andros Múzeum 
KOzalkalmazottl jogviszony megszúnósó- vel járó 
folyamatok felulvozsgálata 

2. 
Móricz Zsigmond Kozalkalmazott l jogviszony megszúnósével járó 

Megytl és V6rosi K/lnyvtár folyamatok felülvizsgálata 

3. 
Egyéb szabadidős szolgáltatás 1napköz1S tábor 

K6zinttzményektt l'••rv1 · ·~n~r · ·\On<y· ·· tásar; ' t) felülv·1zi '" - M0ködttt6 Kllzpont 

4. 
Információk átadása ós adatszolgálta· tások 
megfelel6ségének ellen&zése 

s. Vác/Mihály KOzalkalmazottl jogviszony measzúnésé- vel járó 

Kulturálls Kllzpont folyamatok felulvozsgálato 

6. 
Egészségügyi Alapellátási Információk átadása és adatszolgálta- tások 

lgazgotóság megfelelőségének ellenőrzése 

7. 
Nyíregyhózl Közalkalmazotti jogviszony megszúnésé- vel Járó 

Contemus Kórus folyamotok felulv1zsgálata 

8. Közérdekű adatok közzétótelének felulv12sgálata 

Eszterlánc - Észoki Óvoda 

9. 
Béren kívüli juttatások, cafeteria juttat's 

elszámolásának felülvizsgálata 

10. 
Gyermtkek H6za 

Kllzérdekú adatok közzétételének ftlülv12sgálata 
Dél/ÓVodo 

11. 
Tündérktrt 

Közérdekű adatok közzétételének felülv12sgálato 
KektlÓVodo 

12. 
Búzaszem 

Közérdekű adatok közzétételének felü\v12sgálata 
Nyugati óvoda 

13. 
Nyiregyhózl Gyermekjóléti Információk átadása és adatszolgáltatások 

Alopellótósl Intézmény megfelelőségének ellenőrzése 

14. 
Nyíregyházi Család- és Információk átadása és adatszolgáltatások 
Gyermekjóléti K/Jzpont megfelelőségének ellenőrzése 

Nyíregyházi 
Szenvedélybetegek, demens betegek nappali 

15. Szoclóils Gondozási 

Kl!zpont 
ellátása szolgáltatás felülvizsgálata 

össiesen 

SzabA\yozott~gl kockázat 

.l:: 
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8. ~ e: ... 
~ ill. ... :.: 5 
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"' :E <i "' 
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. 5 1 

2021. é vi bels6 e lle n6rzések min6sítése, kockaza te lemzése 

(intézményi belső ellenőrzések) 

Koóázatl tényezllk 6sszesltése 

Folyamat végrehajtása sorá n )ele ntkez6 
Kont rollrendszer egyéb kockázatai 

kockázat 
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Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

•• .!;-

Sor- Ellenőrzött szervezeti egység 

szám Ellenőrzött Időszak 

Jósa András Múzeum 

1. 

2021. év -r-----

Jósa András Múzeum 

2. 

---,,..----

2019. - 2021. : 1 

11___ 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Jósa András Múzeum 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes 

körűen rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem 

egyértelmű és számonkérhető módon határozták meg 
Cél: meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer a feladatokat és felelősöket; adatszolgáltatás és 
megfelelőségéről, a belső szabályzatok beszámoltatás rendjét nem rögzítették 
folyamatszemléletű elkészítéséről, az integritás szemlélet 

érvényesüléséről 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes kockázat típusa : kontroll és szabályszerűségi kockázat 

körű, tételes felülvizsgálata tartalmi és formai bekövetkezés valószínűsége : közepes 

megfelelőség értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy : intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és 

szervezeti célokat; a pandémiás terv nem kellően 

biztosította a működést; intézkedés nem volt teljes 
Cél : értékelni az intézmény szervezeti céljainak körű, illetve elmaradt a vezető nyomon követése a 
teljesítését három év vonatkozásában; elemezni a végrehajtásnak 
járványügyi helyzet hatását a feladatellátásban és a 

bevételek/kiadások alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés kockázat típusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 

teljesítésének elemzése; az intézmény által bekövetkezés valószínűsége: magas 

meghatározott indikátorok alapján a teljesítmény szervezetre gyakorolt hatás: magas 

értékelése, vezetői intézkedések és azok végrehajtásának 

nyomon követését vizsgálni 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /a. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

ellenőrzés 
helyszíni: 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

teljesítmény ellenőri napok 

ellenőrzés helyszíni: 

1főx15 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Dr. Rémiás Tibor 

múzeumigazgató 

1 



Sor-

szám 
INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENÖRZ~SEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

M óricz Zsigmond M egyei és Városi 

Könyvtár 

1. 

2021. éY--:r-

M óricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár 

2. 

1r-
2019. - 2021. ;L 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes 

körűen rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem 

Cél: meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer egyértelmű és számonkérhető módon határozták 

megfelelőségéről, a belső szabályzatok folyamat- szemléletű meg a feladatokat és felelősöket; adatszolgáltatás és 

elkészítéséről , az integritás szemlélet érvényesüléséről beszámoltatás rendjét nem rögzítették 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes kockázat típusa: kontroll és szabáiyszert1ségi 

körű, tételes felülvizsgálata tartalmi és formai megfelelőség bekövetkezés valószínűsége: közepes 
értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

Tárgy: intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és 

szervezeti célokat; a pandémiás terv nem kellően 

biztosította a működést; intézkedés nem volt teljes 
Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak t eljesítését 

három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet körű, illetve elmaradt a vezető nyomon követése a 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások végrehajtásnak 

alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének kockázat típusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 

elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok bekövetkezés valószínűsége: magas 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és szervezetre gyakorolt hatás: magas 
azok végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

EGY~B FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési t ervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monit oringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

7 /b. sz. melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés t ípusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

szabályszert1ségi ell en6ri napok 

ellenőrzés helyszíni : 

1főx10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

elle n6ri napok 
teljesítmény h elyszíni: 
ellenőrzés 

1főx15 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Tomasovszki Anit a 

i ntézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Váci Mihály Kulturális Központ 

1. 

2021.év 'C 
Váci Mihály Kulturális Központ 

2. 

2019. - 2021. JC 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 
(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: pályázatok elszámolásának ellenőrzése belső szabályzatban nem határozták meg 

egyértelműen a vezetendő nyilvántartásokat, 

Cél: a kapott pályázat i forrás szabályszerű és cél szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget és azok fe lelőseit; 

felhasználásának felülvizsgálata, valamint a pályázathoz késedelmes elszámolás; hiányos adatszolgáltatás; 

kapcsolódó elszámolások és nyilvántartások nem célszerinti a felhaszná lás 

megfele lőségének értékelése 

Ellenőrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott kockázat típusa: projekt és kontroll kockázat 

projekt lebonyolításához tartozó dokumentumok tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 
felülvizsgálata, valamint a belső szabályzatok minősítése a szervezetre gyakorolt hatás: magas 
megbízható kontrolltevékenység és adatszolgáltat ás 
tekintetében 

Tárgy : intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégia i és 

szervezeti célokat; a pandémiás terv nem kellően 

Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését biztosította a működést; intézkedés nem volt teljes 

három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet körű, illetve elmaradt a vezető nyomon követése a 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/ kiadások végrehajtásnak 

alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének kockázat t ípusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 

elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok bekövetkezés valószínűsége: magas 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és szervezetre gyakorolt hatás: magas 
azok végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgá latokról szóló összefogla ló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv akt ualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészít ése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /c. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi - helyszíni : 

pénzügyi ellenőrzés 
1főx8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

ellenőri napok 
teljesítmény helyszíni: 
ellenőrzés 

1főx15 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Mészáros Szilárd 

intézményvezető 

1 



Sor-

szám 
INTtZMtNYI BELSŐ ELLENŐRZtSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

1. 

~.--

2021. év 1 

1 -

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: jogviszony módosítás jogszerűségének felülvizsgálata hiányos dokumentálás (nyi latkozat, tájékoztató nem 

teljes körű); nem az előírt határidőben és formában 

Cél : felülvizsgálni, hogy az egészségügyi szolgá lati 
történt a munkaszerődés elkészítése 

jogviszonyra történő módosítás miatti változásokat a 

személyügyi és munkaügyi dokumentumokon a jogszabály 

által előírtak szerinti módon és határidőban hajtották végre 

Ellenőrzés módszere: személyi anyag tételes felülvizsgálata, kockázat típusa: jogi és működési kockázat 

munkaszerződések egyedi ellenőrzése minden érintett bekövetkezés valószínűsége: magas 
dolgozóra vonatkozóan 

szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYtB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

7/ d. sz.melléklet 
a 212/ 2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellenőri napok 

szabályszerűségi helyszíni: 

ellenőrzés 

1főx 10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Jóváhagyta: Csikós Péter 

i ntézményvezető 

1 



Sor-

szám 
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Eszterlánc Északi óvoda 

1. 

2021.év 'C 
Eszterlánc Északi óvoda 

2. 

2019 . • 2021. JC 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Eszterlánc Északi Óvoda 

. 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy : tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden 

leltárkörzetben végezték el a mennyiségi 

leltárfelvételt; nem a szabályzat szerint bonyolították 
Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi le a leltározást; leltárkiértékelés hiányzik, vagy a 
leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem történt 
leltárkiértékelése szabályszerű és megbízható információkat meg 
ad a mérleg-alátámasztásához, biztosítva az intézményi 

vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa : számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége: magas 
számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 
leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

Tárgy : intézményi feladatellátás teljesítmény ellenőrzése nem határoztak meg egyértelmű stratégiai és 

szervezeti célokat; a pandémiás terv nem kellően 

Cél: értékelni az intézmény szervezeti céljainak teljesítését biztosította a működést; intézkedés nem volt teljes 

három év vonatkozásában; elemezni a járványügyi helyzet körű, illetve elmaradt a vezető nyomon követése a 

hatását a feladatellátásban és a bevételek/kiadások végrehajtásnak 

alakulásában 

Ellenőrzés módszere: három év költségvetés teljesítésének kockázat típusa: pénzügyi, finanszírozási kockázat 

elemzése; az intézmény által meghatározott indikátorok bekövetkezés valószínűsége : magas 
alapján a teljesítmény értékelése, vezetői intézkedések és szervezetre gyakorolt hatás: magas 
azok végrehajtásának nyomon követését vizsgálni 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyi lvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4 . Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /e. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll . 1 5.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés tlpusa 
Ellenc5rzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi ellenc5rl napok 
ellenőrzés helyszíni: 

1főx8 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Ill. n.év 

ellenc5ri napok 
teljesítmény helyszfni: 
ellenlSrzés 

1főx7 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Szikszainé Kiss Edit 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Gyermekek Háza Déli óvoda 

1. 

2021. év =:Jc= 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Gyermekek Háza Déli óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden 

leltárkörzetben végezték el a mennyiségi 

leltárfelvételt; nem a szabályzat szerint bonyolították 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi 
le a leltározást, leltárkiértékelés hiányzik, vagy a 

leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, 
számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem történt 

leltárkiértékelése szabályszerű és megbízható információkat 
meg 

ad a mérleg-alátámasztásához, biztosítva az intézményi 

vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége: magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 

leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /f. sz.melléklet 
a 212/2021.(XI 1. 15.)sz.határozathoz 

Ellenőrzés t fpusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellen6ri napok 

szabályszerűségi h elyszfni: 
ellenőrzés 

1főx8 nap 

egyéb t ev.: 

15 nap 

Skarbit Józsefné 

intézményvezető 

1 



Sor-

szám 
INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Tündérkert Keleti óvoda 

1. 

2021. é;---ic== 

2022. év i Intézményi belső ellenőrzési t erv 

Tündérkert Keleti Óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden 

leltárkörzetben végezték el a mennyiségi 

leltárfelvételt; nem a szabályzat szerint bonyolították 

le a leltározást; leltárkiértékelés hiányzik, vagy a 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem történt 

leltárfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, meg 

leltárkiértékelése szabályszerű és megbízható információkat 

ad a mérleg-alátámasztásához, biztosítva az intézményi 

vagyon valódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége: magas 

számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 

leltározási szabályzat megfelelőségének értékelése 

EGY~B FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzés i vezető 

Jóváhagyta: 

7 /g. sz.melléklet 
a 212/ 2021.{Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés t ípusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellenőri napok 

szabályszerűségi 
helyszfni: 

ellenőrzés 

1főx8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Török Edit 

i ntézményvezető 

1 



Sor· 
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött 

időszak 

Búzaszem Nyugati óvoda 

1. 

2021. év 
-,.---

· I 

-·J....-_ 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Búzaszem Nyugati óvoda 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosltott kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: tárgyi eszköz leltározás felülvizsgálata nincs leltározási utasítás; nem minden 

leltá rkörzetben végezték el a mennyiségi 

leltárfelvételt; nem a szabályzat szerint bonyolították 

le a leltározást; leltárkiértékelés hiányzik, vagy a 

Cél: bizonyosságot szerezni arról, hogy a mennyiségi számviteli elszámolás a mérlegkészítésig nem történt 

lelt árfelvétel lebonyolítása, dokumentálása, meg 

lelt árkiértékelése szabályszerű és megbízható információkat 

ad a mérleg-alátámasztásához, biztosítva az intézményi 

vagyon va lódiságát 

Ellenőrzés módszere: év végi mennyiségi leltárfelvételi kockázat típusa: számviteli kockázat 

dokumentumok tételes felülvizsgálata, leltáreltérések bekövetkezés valószínűsége: magas 
számviteli elszámolásának bizonylatainak ellenőrzése; szervezetre gyakorolt hatás: magas 
leltározási szabályzat megfele lőségének értékelése 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgá latokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészít ése 

2. 2023. évi belső el lenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi be lső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési t ervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /h. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 

szabályszerűségi 
helyszlni: 

ellenőrzés 

1főx8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Szalainé Benyusz Klára 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSÖ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött id6szak 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

1. 

2021. év ~e 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) {előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: pénzkezelés ellenőrzése szabályozás nem tartalmazza a kontrolltevékenységeket; 

késedelmes elszámolások; előlegnyilvántartás szabálytalan 

Cél: ellenőrizni a pénzkezelés szabályozási rend szerét, 

valamint a pénzforgalom szabályos lebonyolítását, 

elszámolások jogszerűségét 

Ellenőrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott kockázat típusa: pénzügyi és szabá lyszerűségi kockázat 

hónapok bizonylatainak tételes felülvizsgá lata (bankszámla bekövetkezés valószínűsége: közepes 

és készpénz forgalom), munkamegosztási megállapodás és szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

pénzkezelési szabá lyzat megfelelőségi vizsgálata 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 / i. sz.melléklet 
a 212/2021.{XI 1. 15.)sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellen6ri napok 
szabályszerűségi -

h elyszíni: 
pénzügyi ellenőrzés 

1 fő x S nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Szabó Dénes 

igazgató 

1 



Sor-
INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENÖRZ~SEK 

szám 

Ellenl5rzött szervezeti egység 

Ellenőrzött id/5szak 

Közintézményeket Működtető Központ 

1. 

2021.év r= 

Tárgy: 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Közintézményeket Működtető Központ 

Ellen/5rzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) {előzetes kockázatelmezés) 

étkeztetéshez kapcsolódó kedvezmények a kedvezményekre való jogosultságot nem 

jogszerűségének felülvizsgálata megfelelően szabályozták; hiányos dokumentálás; 

jogosulatlan kedvezmény biztosítása 

Cél : felülvizsgálni a kedvezményekhez kapcsolódó belső 

szabályozó rendszert, valamint annak gyakorlatban történő 

érvényesítése 

Ellenőrzés módszere: kedvezményt igazoló dokumentumok kockázat típusa: reputációs és pénzügyi kockázat 

t ét eles felülvizsgá lata a kockázatelemzéssel kiválasztott bekövetkezés valószínűsége: közepes 
hónapokra vonatkozóan, belső szabályozás szervezetre gyakorolt hatás: közepes 
megfelelőségének ellenőrzése 

EGY~B FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizá lása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

7 /j. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenl5rzés 

ütemezése 

1. n.év 

ellen6rl napok 
szabályszerűségi 

helyszíni: 
ellenőrzés 

l fő x 10 nap 

eRvéb tev.: 

15 nap 

Tóth Béla 

intézményvezető 

1 



Sor-
INTÉZMÉNYI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási 

Intézmény 

1. 

2021. év Jc= 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: helyettesítési díj, pótlék elszámolásának munkaidő nyilvántartásból nem állapítható meg a 

felülvizsgálata helyettesítés időtartama; vezetői engedélyező 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy az elszámolt helyettesítési kontroll hiányzik; jogosulatlan kifizetés 

díjak jogszerűek voltak, valamint a munkaidő nyilvántartás 

vezetése szabályszerűen történt-e; az elszámoláshoz 

szükséges dokumentumok és vezetői kontrollok 

megtörténtek-e 

Ellenőrzés módszere: kockázatelemzéssel kiválasztott kockázattípusa: pénzügyiésjogikockázat 

intézmény éves helyettesítési díjak és pótlékok elszámolását bekövetkezés valószínűsége: magas 

alátámasztó dokumentumok tételes felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: közepes 

(szabályzat, munkaidő nyilvántartás, bérkarton) 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagvta: 

7 / k. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

II. n.év 

ellen6ri napok 

szabályszerűségi -

pénzügyi ellenőrzés helysdni: 

1főx8 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Dr. Nagy Erzsébet 

intézményvezető 



Sor-
INT~ZM~NYI BELSŐ ELLENŐRZ~SEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzött 

időszak 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 

Központ 

1. 

2021.év Jc= 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: intézményi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabály által előírt szabályzatokkal nem teljes 

körűen rendelkeznek; a felülvizsgálat elmaradt; nem 

egyértelmű és számonkérhető módon határozták 

Cél : meggyőződni a kialakított belső szabályozó rendszer meg a feladatokat és felelősöket; adatszolgáltatás és 

megfelelőségéről, a belső szabályzatok folyamat- szemléletű beszámoltatás rendjét nem rögzítették 

elkészítéséről, az integritás szemlélet érvényesüléséről 

Ellenőrzés módszere: az intézmény szabályzatainak teljes kockázat típusa : kontroll és szabályszerűségi 

körű, tételes felülvizsgálata tartalmi és formai megfelelőség bekövetkezés valószínűsége: közepes 

értékelése szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGY~B FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

7 /I. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

szabályszerűségi 
ellenőri napok 

ellenőrzés helyszíni: 

1fé5x10 nap 

egyébtev.: 

15 nap 

Lengyelné Pogácsás Mária 

intézményvezető 



Sor-
INTtzMtNYI BELSŐ ELLENÖRZtSEK 

szám 

Ellenőrzött szervezeti egység 

Ellenőrzött időszak 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

1. 

2021. év -:e_~ 

2022. évi Intézményi belső ellenőrzési terv 

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia Azonosított kockázati tényező, kockázat 

(tárgya, célja, módszere) (előzetes kockázatelemzés) 

Tárgy: az intézmény által biztosított valamennyi a térítési díj megállapítását nem támasztja alá 

alapszolgáltatás és szakosított ellátások tekintetében a dokumentum; az intézmény által alkalmazott térítési 

személyi térítési díj megállapításának felülvizsgálata díj nincs összhangban az önkormányzati rendeletben 

Cél: megbizonyosodni arról, hogy a személyi térítési díjakat foglaltakkal; tájékoztatás nem teljes körű; 

jogszerűen állapították meg, a szolgáltatást igénybe vevők 

kellő időben és elérhető módon tájékoztatást kaptak a 

díjtételekről és feltételekről 

Ellenőrzés módszere: a térítési díj megállapításának kockázat típusa: szabályszerűségi, pénzügyi és 

jogszerűségét alátámasztó dokumentumok, igazolások reputációs kockázat 

tételes felülvizsgálata; tájékoztatás megfelelőségének 
bekövetkezés valószínűsége: közepes 

értékelése 
szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYtB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 3. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

7/m. sz.melléklet 
a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

IV. n.év 

ellenőri napok 
szabályszerűségi - helyszíni: 

pénzügyi ellenőrzés 

1főx10 nap 

egyéb tev.: 

15 nap 

Nagyné Hermányos Zsuzsanna 

intézményvezető 



E Ellen6rz!ltt szervezeti „ 
2 egységek/szervek Ellenllrzés t<trgya 

~ meaneveiése 

1. 
a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 

megfelelőségének utóvizsgálata 
....__ 

Roma Nemzetiségi 

Önkormónyzot Nyíregyháza M egyei Jogú Város 

2. 
Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött Megállapodás 

felulvizsgálatának nyomon követése 

3. a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 

megfele16ségének utóvizsgálata 
....___ 

Lengyel Nemzetiségi 

Önkormónyzot Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

4. Önkormányzata és a lengyel Nemzetiségi 

önkormányzat közott létrejött Megállapodás 

felülvizsgálatának nyomon követése 

s. a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 
megfelelőségének utóvizsgálata 

....__ 
Német Nemzetiségi 

Önkormónyzot Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

6. Önkormányzata és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat közótt létrejött Megállapodás 

felülvizsgálaUnak nyomon kovetése 

7. 
a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 

megfelelőségének utóvizsgálata 
....__ 

Örmény Nemzetiségi 

Önkormónyzot Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

8. Önkormányzata és az Örmény Nemzet iségi 

Önkormányzat közótt létrejött Megállapodás 

felülvizsgálatának nyomon követése 

9. 
a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 

megfelellSségének utóvizsgálata 
....___ 

Ruszin Nemzetiségi 
Önkormónyzot Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

10. 
Önkormányzata és a Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat kt>zött létrejött Megállapodás 

felülvizsgálatának nyomon követése 

2021. évi bels6 ellenllrzések minllsltése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellen6rzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzései) 

KocUzati tényezllk 6sszesftése 

Szabályozottsági kockázat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkez6 kockázat kockázatai 
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8. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz. határozathoz 

Kockázati besorolás 
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E Ellen6nött szervezeti ... 
i! ecvs'lek/szervek Ellen6nés tárna 
Jl megnevezése 

11. 
a költségvetés és a zárszámadás iogszabályi 

megfelelőségének utóvizsgálata - Szlovók Nemzetiségi 

Önkormónyzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

12. 
Önkormányzata és a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat közott létrejott Megállapodás 

felülvizsgálatának nyomon követése 

13. 
a költségvetés és a zárszámadás jogszabályi 

megfelelőségének utóvizsgálata 

- Ukrón Nemzetiségi 

Önkarmónyzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

14. 
Önkormányzata és az Ukrán Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött Megállapodás 

felulvizsgálatának nyomon követése 

Összesen 

2021. évi belső ellenőrzések mlnősltése, kockázatelemzése 

(önkormányzati ellenőrzések, gazdasági társaságok/nonprofit szervezetek ellenőrzése i) 

Kockjz.tl tényez6k 6sszesltése 

Szabályo1ottsági kockáiat 
Folyamat végrehajtása során Kontrollrendszer egyéb 

jelentkez6 kockáiat kockáiatal 
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8. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz . határozathoz 

Kocká1atl besoroi.s 
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Sor-
szám 

1. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellen6rzött szervezeti egység Ellen6rzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényez6, kockázat 

Ellen6rzött ld6szak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellen6rzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége : közepes 

2021.év _Jc felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/a. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll.15.) sz.határozathoz 

Ellen6rzés típusa 
Ellen6rzés 

ütemezése 

II. n.év 
szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

lfőx 3nap 

egyéb tevékenység: 

15 nap 

Balogh Artúr 

elnök 



Sor-
szám 

1. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLtSI NEMZETISt GI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ Ell ENÖRZt SEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosltott kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött Időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

l engyel Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszer(! volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége : közepes 

2021. év 1r- felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYtB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Pet ris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/b. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenc5rzés 

ütemezése 

11. n .év 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Bárkányi Tamás 

elnök 



Sor-
szám 

1. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLlSI NEMZETISlGI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ ELLENŐRZlSEI 

EllenlSrzött szervezeti egység EllenlSrzésre vonatkozó stratégia 
Azonositott kockázati tényezlS, kockázat 

EllenlSrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

EllenlSrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2021.év ~r-- felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYlB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/b. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

EllenlSrzés tipusa 
EllenlSrzés 

ütemezése 

11. n .év 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1 fő>< 3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Bárkányi Tamás 

elnök 



Sor-
szám 

1. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLtSI NEMZETIStGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENÖRZtSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenlirzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött idliszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és mOködési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Német Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

Cél : meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 
elszámolás határidejét nem tartották be 

feltételei fennálltak és jogszera volt, valamint a felhasználás 

szabályszerOen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenlirzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínOsége: közepes 

2021.év Jc= felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYl!B FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenlirzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/c. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll.15.) sz.hat ározathoz 

Ellenlirzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

11. n.év 
szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Szeiler Jánosné 

elnök 



Sor-
szám 

1. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLlSI NEMZETISlGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZlSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött Időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és mOködési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 

Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerO volt, valamint a felhasználás 

szabályszerOen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

2021. év :e= dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínOsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYlB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette : Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/d. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
EllenlSrzés 

ütemezése 

11. n .év 

szabályszerOségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1 fő x 3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Dr. Malhazjan Armen 

elnök 



Sor-

szám 

1. 

Települési Nemzet iségi Önkormányzatok belsc5 ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenc5rzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényezc5, kockázat 

Ellenőrzött idc5szak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feiadatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 

Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerűen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számvit eli és pénzügyi kockázat 

dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

2021. év JC felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

5. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/e. sz.mel léklet 

a 212/2021.{Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

11.n.év 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1fő><3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Varga M árta 

elnök 



Sor-
szám 

1. 

Település! Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellenőrzött szervezeti egység Ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött időszak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és működési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének elszámolás határidejét nem tartották be 

feltételei fennálltak és jogszerű volt, valamint a felhasználás 

szabályszerüen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellenőrzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat -- 2020. év és aktuális idc5szak 
-

tételes bekövetkezés valószínüsége: közepes dokumentumainak, számviteli bizonylatainak -- -
felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette: Lengyelné Petris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

8/f. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzés 

ütemezése 

11. n .év 
szabályszerűségi 

ellenőrzés 

ellenőri napok: 

1 félx3 nap 

egyéb tevékenység: 

Illés János 

elnök 

15 nap 



Sor-
szá m 

1. 

Telepü lés! Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzése 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNVZATOK BELSŐ ELLENŐRZÉSEI 

Ellen6rzött szervezeti egység Ellen6rzésre vonatkozó stratégia 
Azonosított kockázati tényező, kockázat 

Ellenőrzött id6szak (tárgya, célja, módszere) 

Tárgy: feladatalapú és müködési támogatás elszámolásának igénylés feltételei nem álltak fenn; a számviteli 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
ellenőrzése elszámolások nem megfelelően dokumentáltak; 

elszámolás határidejét nem tartották be 
Cél: meggyőződni arról, hogy a támogatás igénylésének 

feltételei fennálltak és jogszerü volt, valamint a felhasználás 

szabályszerüen történt, igénylés és elszámolás határidejét 

betartották 

Ellen6rzés módszere: az igénylés és elszámolás kockázat típusa: számviteli és pénzügyi kockázat 

2021. év Jc:= dokumentumainak, számviteli bizonylatainak tételes bekövetkezés valószínűsége: közepes 

felülvizsgálata szervezetre gyakorolt hatás: magas 

EGYÉB FELADATOK 

1. 2021. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése 

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzése 

3. 2022. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók nyilvántartása, monitoringozása 

4. Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, stratégiai tervhez kockázatelemzés elkészítése 

s. 2022. évi belső ellenőrzések megállapításainak minősítése, kockázati tényezők meghatározása 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 

Készítette : Lengyelné Pet ris Erika 

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta : 

8/g. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15.) sz.határozathoz 

Ellenőrzés típusa 
Ellenc5rzés 

ütemezése 

szabályszerűségi 11. n .év 
ellenőrzés 

e llenőri napok: 

1főx3 nap 

egyéb tevékenység: 
15 nap 

Sztankó M ária 

elnök 



Sorszám 

1. 

2. 

3. 

4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

Intézményvezetők által jóváhagyott 2022. évi 

intézményi belső ellenőrzési tervek 

Intézmény megnevezése 

Jósa András Múzeum 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Váci Mihály Kulturális Központ 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Eszterlánc Északi Óvoda 

Gyermekek Háza Déli óvoda 

Tündérkert Keleti Óvoda 

Búzaszem Nyugati Óvoda 

Nyíregyházi Cantemus Kórus 

Közintézményeket Működtető Központ 

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

9. sz.melléklet 

a 212/2021.(Xll. 15) sz. határozathoz 

1 



Sorszám 

1. 
2. 

3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

Települési Nemzetiségi Önkormányzatok által jóváhagyott 

2022. évi belső ellenőrzési tervek 

Nemzetiségi Önkormányzat megnevezése 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

10. sz.melléklet 

a 212/2021.{Xll. 15.) sz. határozathoz 

1 




