
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. október 29-ei rendkívüli 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

270/2018. (X. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Keszthely Város 

Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta.  
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata 2019. 
évi belső ellenőrzési munkatervét a MELLÉKLET szerint elfogadja.  

A munkaterv előírásait 2019. január 1-től 2019. december 31-ig kell alkalmazni. A képviselő-
testület felhatalmazza Keszthely Város Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a 
szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet.  

 
Határidő:  2019. december 31-ig folyamatos 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 

Dr. Horváth Teréz jegyző 
  (Dr. Skoda Lilla osztályvezető)  
 Salamon Ivett belső ellenőr 
 
 
 

Dr. Horváth Teréz sk.    Ruzsics Ferenc sk. 
           jegyző       polgármester  

 
A kivonat hiteles: 
 
dr. Benkő Réka 
törvényességi referens 
  



 

        MELLÉKLET 

 2019. ÉVI  
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 

 

1. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

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 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-jétől 2019. február 20-ig  

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 20 munkanap  

 

2. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Keszthely Város Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: 
Céljelleggel juttatott önkormányzati támogatások 
felhasználásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, a rendeltetésszerű felhasználás és az 
elszámolások felülvizsgálata. 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat, 
információkérés, mintavétel 

Az ellenőrzött időszak: 2017. január 1-től 2018. december 31-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 

3. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Keszthely Város Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: Szociális ellátások kezelési eljárásának felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
Szociális ellátások megállapításának, kezelésének és 
kifizetésének felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 



 

3. 

 
Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat és 
információkérés 

Az ellenőrzött időszak: 2017. január 1-től 2018. december 31-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap 

 

4. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Egyesített Szociális Intézmény 

Az ellenőrzés tárgya: 
Intézmény 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 

Az ellenőrzött időszak: 2017. január 1-től 2019. március 31-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 

5. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Balatoni Múzeum 

Az ellenőrzés tárgya: 
Intézmény tevékenységének, gazdálkodásának 
ellenőrzése 

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 

Az ellenőrzött időszak: 2017. január 1-től 2019. március 31-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 
 



 

6. 

 
Az ellenőrzött 
intézmény: 

VÜZ Nonprofit Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: 
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 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1 – 2019. június 30. 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 20 munkanap  

 

7. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 

Az ellenőrzés tárgya: Élelmezésgazdálkodás felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: 
Az élelmezési tevékenység szabályozottságának és egyes 
munkafolyamatainak és az elszámolások átfogó vizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat és 
információkérés, mintavétel 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1 - 2019. június 30. 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 
 

8. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Keszthely Város Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: Leltározás, selejtezés végrehajtásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A szabályozottság, vagyonvédelem, nyilvántartások 
ellenőrzése a leltározási és selejtezési eljárások tekintetében 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat és 
információkérés 

Az ellenőrzött időszak: 2018. január 1-től 2019. június 30-ig 



 

8. 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 10 munkanap  

 
 

9. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Keszthely Város Önkormányzata, Intézmények 

Az ellenőrzés tárgya: 
Közbeszerzések szabályozottsága 
és lebonyolítása 

Az ellenőrzés célja: 
A közbeszerzési eljárások szabályozottságának, 
lebonyolításának felülvizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi 

Az ellenőrzés 
módszere: 

Dokumentumokon alapuló helyszíni vizsgálat és 
információkérés, mintavétel 

Az ellenőrzött időszak: 2018. október 1-től - 2019. szeptember 30-ig 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 

1 fő ellenőrnek 15 munkanap  

 
 
 

10. 

Az ellenőrzött 
intézmény: 

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 

Az ellenőrzés tárgya: 
A 2019. évi európai parlamenti és önkormányzati 
választások pénzügyi elszámolásának 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 és 
információkérés 

Az ellenőrzött időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés 
ütemezése: 

2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési 
kapacitás 

1 fő ellenőrnek 10 munkanap   

 
 
 


