
        IV. számú melléklet 

 2020. ÉVI  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 

 

1. 

Az ellenőrzött szerv: Keszthely Város Önkormányzata, Intézmények 

Az ellenőrzés tárgya: 
Normatív állami támogatások igénylésének, 
elszámolásának felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
Az állami támogatások szabályszerű igénylésének, 
felhasználásának és elszámolásának felülvizsgálata. 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, számszaki egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: 2019. január 1-től 2020. február 20-ig  

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 20 munkanap  

 

2. 

Az ellenőrzött szerv: Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: 
A gazdasági társaság tevékenységének, gazdálkodásának 
átfogó ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, interjú, számszaki egyeztetés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 20 munkanap  

 

3. 

Az ellenőrzött szerv: KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: 
A gazdasági társaság tevékenységének, gazdálkodásának 
átfogó ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 



3. 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, interjú, számszaki egyeztetés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap 

 

4. 

Az ellenőrzött szerv: Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: 
A gazdasági társaság tevékenységének, gazdálkodásának 
átfogó ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, interjú, számszaki egyeztetés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 

5. 

Az ellenőrzött szerv: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: 
A gazdasági társaság tevékenységének, gazdálkodásának 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, interjú, számszaki egyeztetés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 

 



6. 

Az ellenőrzött szerv: 
Egyesített Szociális Intézmény, Balatoni Múzeum, 
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 

Az ellenőrzés tárgya: 
A 2019. II. és III. negyedévi ellenőrzési megállapítások 
alapján tett intézkedések megvalósulásának utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
Az intézmények vezetői által intézkedési tervben vállalt 
feladatok megvalósulásának utóellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: Soron kívüli ellenőrzés - utóellenőrzés 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, számszaki egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: Az ellenőrzési jelentésekben meghatározottak szerint 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. I. félév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 

7. 

Az ellenőrzött szerv: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, Intézmények 

Az ellenőrzés tárgya: 
A közérdekű adatok közzétételi kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
Jogszabályi megfelelőség, a belső szabályozások 
érvényesülésének és a gyakorlati alkalmazás felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi  

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, webfelületek áttekintése, mintavételezés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1- től az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 10 munkanap  

 

8. 

Az ellenőrzött szerv: 
Keszthely Város Önkormányzata, Keszthelyi Polgármesteri 

Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya: 

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának és 2020. évi 

költségvetés tervezés lebonyolításának szabályszerűségi 

vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
A költségvetési terv és a zárszámadás megbízhatóságának, 
előkészítésének, dokumentálása és elfogadási folyamatának 
vizsgálata. 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 



8. 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: 2019. január 1. – 2020. április 30. 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 20 munkanap  

  
 

9. 

Az ellenőrzött szerv: Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 

Az ellenőrzés tárgya: 
Az intézmény tevékenységének és gazdálkodásának átfogó 

felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
áttekintése 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, számszaki egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től – 2020. június 30-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 
 

10. 

Az ellenőrzött szerv: Goldmark Károly Művelődési Központ 

Az ellenőrzés tárgya: 
Az intézmény tevékenységének és gazdálkodásának átfogó 

felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó 
áttekintése 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel, számszaki egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1. – 2020. június 30. 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 
 
 
 



11. 

Az ellenőrzött szerv: 
Keszthely Város Önkormányzata, Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya: A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
Helyi adók kivetésének, beszedésének, kezelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának jogszabályi 
megfelelősége 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi, rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat és 
információkérés, mintavétel, számszaki egyeztetések 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1 – az ellenőrzés időszakáig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2020. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap   

 

 


