ELőTER|EszTÉs
a Képviselő-testület 2019. december 1B-i ülésére

Tárgy: Pomáz Város Önkormányzat z02o. évi belső ellenőrzési tervének
ióváhagyása

Tisztel Képviselő-testület!
Az államháztartásről szóló 20LI' évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről sző|ő
37O/207t [KI. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek
felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
működtetni abból a célból, hogy a szervezetvezetője számára bizonyosságot nyújtsanak
az általa kiépítettés működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek
megfelelőségét illetően'
Magyarország he|yi önkormányzatairőI sző|ő 2011* évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az
Áht., valamint Ber.-nek megfelelően PomázVáros Önkormányzata tekintetében a belső
ellenőrzési feladatokat vállalkozási szerződés keretében a SZAHK-Értelem 2006. Bt. látia
el.

A20L9. évi belső ellenőrzés megállapításairól, az önkormányzatná|végzett ellenőrzések
tapasztalatairól és a javaslatokról szőIő beszámolót _ az MötV', a Ber. valamint a Belső
Ellenőrzési Kézikönyve alapján - a 20L9. évi zárszámadással egyidejűleg, az éves
ellenőrzési jelentés keretében tárgya|ja a képviselő-testület.

A Ber'

32.S_a szerint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a következő évre
vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési terveket a belső ellenőrzésivezető
a tárgyévet mege|őző év november 30-ig készítiel, amelyet a Képviselő-testületnek
december 31-ig kell jóváhagynia.

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési szerveire vonatkoző _ kockázatelemzésen
alapuló, előzetes egyeztetés alapján elkészített- 2o2o. évi belső e||enőrzési terv az
előterj esztés mellékletétképezi'

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati
j

avaslatot elfogadni szíveskedj enek.

PoM

Áz,

zotg. december 12
Tisztelettel:

nger István
polgármester

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat
.... / 2oL9. (xII.......) Ö.sz.határozat
Pomáz Város onkormányzatának Képviselő-testülete

a belső ellenőrzés 2o2o. évi

ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletétképező tartalommal

jóváhagyia'

Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelel ően az ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Leidinger István polgármester

Hivatali felelős: Szabóné Dr' Bartholomaei Krisztina jegyző
Határidő: ellenőrzésitervbenfoglaltaknakmegfelelően

PoMÁz vÁnos ÖruronuÁNYzATA
Évnsnrlnrrl RzÉsI rEnv
2020.
elkészítésea korábbi években elvégzett ellen rzések megállapíuísain, a Polgármester és
|elen,
'a|egyzzozo.évi bels ellen tzési terv
tapasztalatain, valaminta}o}o. évre vonatkoz kockázatelemzés eredményén alapul.
bemutatása
A" uu"n ."ési tervet megalapoz elemzések és a kockázatelemzés eredménYének tisszefo9lal
pontja, hogy a bels
Pomáz Város Önkormá nyzata 2020' évi bels ellen rzési tervének osszeállításakor a stratégia kiindul
megteremtésével,a legjobb
ellen rzés nekb,ozzáadott értéketkell teremteni. Ez ahozzáad'ott értéka gazdálkodás jobb átláthat ságának
és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremt dik meg.
gyakorlatok népszeríísítésével

l sz l 20L1' évi CLXXXX'
Pomáz Város nkormányzata jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi onkormányzatair
gazdálkodás megval sítását
hatékony
torvényben rogzített kotelez és az á|ta|a-onként vfllát feladatok végíehajtása tekintetében, a
tíjzte ki célul.
onkormányzata miíkodési
Mindennek eléréseérdekébenkiemelt cél a folyamatosan váttoz jogszabályi kornyezet és PomázVáros
rzés eszkozével. Cél továbbá a bels
osszhangjának megteremtése, a vagyonvédelerrr, a szabályozott míí_kodésel segítése a bels ellen
ellen rzés a felel s
ellen rzés, mint tevékenys ég hozzáadottérték-novel iratásának tudatosítása, annak elérése,hogy a bels
és eredménye az azt megillet
irányításnak részekén!illetve egyik fontos elemeként miíkodjék' További célunk, hogy a bels ellen rzés
szinten beéptiljon, elismerésre kertiljon a feladatrendszerben.

jogszabá|yban meghatározott kockázate|emzés alapján felállított
|elen éves ellen rzési terv ezze| osszehangoltan, a Vonatkoz

prioritások és a rendelkezésre

áll er források

figyelembevételével késztilt el.

Pomázi Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs m dja
kotelezettségétktils szolgáltat látja el.
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A kockázati megítélésta
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bels kontrollrendszer,
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rzési Kézikonyv, valamint azl|AStandardok figyelembevételével

az onkormányzatcélkit zéseinek és stratégi ájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

r

foglalkoztatására, ezért ezen

azonosított és a miík<idésszempontjáb l fontosabb folyamatok átvilágítása és
vezetéssel egyeztetett ellen rzési f kus z alapjánkiválasztott kockázatielemek értékelésehatározta
meg.

- az
-a

Az ellen rzési terv el készítésesorán interjrik kertiltek lefolytatás ra a vezetkkel, s az ennek során megfogalm
azottjavaslatok és a
korábbi években lefolytatott ellen rzések, valamint az ezekre készítettIntézkedésitervek figyelembevételével
késztilt el a
kockázatelemzés, s eredményekéntaz alábbi terv.
PomázVáros Önkormányzatakornyezeti kockázati megítélésea rendelkezésre

áll

informáci kon alapul.
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gazdáIkodásának
vizsgálata

20L9' évi gazdálkodása
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bevonására az ellen rzésekre fordított kapacitás és a képzésekrefordított kapacitás meghatározása nem

sztikséges
A tanácsad i tevékenységhez, a soron kívtili ellen rzésekhez, a képzésekhezés azegyéb tevékenységekhez

kapacitiís

és egyéb
Tervezett tanácsad tevékenys ég az Önkormányzat dontés el készítéséhezkapcsol dva: Teleptilés tizemeltetéssel
iinkormán yzatiktitelez feladatok szervezésével kapcsolatos tanácsadás
Soron kívtili ellen rz sre és a tanácsadásra tervezett id : 15 bels ellen ri nap
Készítette:
Dátum: Szombathe|y, 20L9. december 3.
Dr. Hosszuné Szánt Anita

bels ellen rzésivezet
A 2020. évi bels

PomázVáros Önkormá nyzata

2O2O.

ellen rzési terv iegyz i véleményezése:

évi bels ellen rzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon

alapul.
el írta a
A koltségvetési szervek bels kontrollrendszerér l és bels ellen rzésérl sz l 37O/2Ot1[XII. 3L.) Kormány rendelet 31' s
tartalmát'
terv
rzési
ellen
tárgyévet kovet évre vonatkoz éves ellen rzési tervkészítésikotelezettséget, továbbá meghatározta az éves
Pomáz Város Önkormá nyzata kornyezeti kockázati megítéléséta renáelkezésre áll informáci k alapján hajtotta végre a bels

ellen rzés.

kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a bels ellen rzés rendelkezésére áll er források
figyelembevételével, a Stratégiai Ellen rzési Terwel osszhangban kertilt osszeállításra.
A2020' évi munkaterv osszeál|ításához s lyponti elem az ellen rzések eredményeként átfog és megbízhat kép kialakítása Pomáz
Város onkormányzatamiíkodésér ir,azeszkozokkel és forrásokkal val' gazdálkodásr l.

Az éves ellen rzési terv

Pomáz Város onkormányzata tevékenységei koztil els dlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kertiltek kiválasztásra,

amelyekben forráshiány, jogszab á|yvá|tozás, emberi

Dátum:

2019

er
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