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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési kötelezettségét, és ahhoz 

kapcsolódó feladatait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapozza meg, és ezen 

jogszabály szabályozza annak eljárásrendjét is.  

A Somogy Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 14/2015.(V.8.). sz. bizottsági 

határozatával a jegyző javaslatára elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, 

melyben elrendelte a pénzügyi szabályozók ellenőrzését az alábbiak szerint:  

1. SMÖ/1954/2013.  Pénz- és Értékkezelési Szabályzat 

2. SMÖ/1955/2013.  Kötelezettségvállalási, aláírási és utalványozási rend  

                 szabályzata – és 1. sz. módosítása  SMÖ/715/2014. 

3. SMÖ/1956/2013.  Bizonylati Rend 

4. SMÖ/1957/2013.  Gazdasági Szervezet Ügyrendje 

5. SMÖ/1958/2013.  Számviteli Politika 

6. SMÖ/1959/2013.  Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 

7. SMÖ/1960/2013.  Eszközök és Források Értékelési Szabályzata 

8. SMÖ/1961/2013.  Leltárkészítési és leltározási Szabályzat 

9. SMÖ/1962/2013.  Felesleges Vagyontárgyak Selejtezésének és   

    Hasznosításának Szabályzata 

10. SMÖ/1963/2013.  Belső Kontrollrendszer Ügyrendje 

11. SMÖ/1964/2013.  Számlarend 

12. Somogy Megyei Főjegyző 1/2014. sz. utasítása a Somogy Megyei   

 Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal követelés- és 

 kötelezettségvállalás eljárási rendjéről 

 

A 2015. évben a Hivatalnál beálló személyi változások közül ki kell emelni a jegyző és 

a gazdasági vezető személyében beálló változásokat, hiszen a pénzügyi folyamatokért 

való felelősség e két hivatali köztisztviselőt kiemelten érinti. 

2015. április 1. napjától dr. Sárhegyi Judit tölti be a megyei jegyzői státuszt, míg Szűts 

András Ervinné 2015. március 1. napjától megbízott-, 2015. június 1. napjától pedig 

kinevezett gazdasági vezetőként funkcionál. E két személyi változás az utalványozás 

rendjét alapvetően megváltoztatta, így a pénzügyi szabályzatok módosítása elsődleges 

feladattá vált. E mellett a személyükben megváltozott vezetők alapvető igénye kell, 

hogy legyen, hogy az államháztartási jogszabályoknak megfelelő hatályú- és 

érvényességű, a helyi specialitásokat kezelni tudó világos szabályokat állapítson meg 

egyértelművé téve a pénzügyi feladatokat és felelősségi köröket. Ezen indokok alapján 

tettem javaslatot 2015 májusában a Hivatal pénzügyi szabályzatainak felülvizsgálatára.  
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A hatályban lévő 12 db pénzügyi szabályzat aktualizálását elvégeztük, és a munka során 

is folyamatosan konzultáltunk a megbízott belső ellenőrrel, Lengyelné Lucza Renátával, 

aki az elkészült szabályzatokat mind a szabályozás folyamatában, majd 2015 

októberében átfogóan ellenőrizte. Megállapításait az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező ellenőrzési jelentés tartalmazza. A hivatkozott jelentés III. pontjában foglalt 

megállapítások, következtetések, és javaslatok alapján a Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Iroda a belső ellenőr megállapításai szerint az intézkedéseket 

elvégezte.  

 

A fent nevezett Kormányrendelet alapján a belső ellenőrzés működtetése továbbra is 

fennáll. A 2016. évi belső ellenőrzési terv szerint az alábbi ellenőrzési területekre teszek 

javaslatot melynek részletes meghatározását az előterjesztés 2. sz. melléklete 

tartalmazza:  

1. A 2015. évi szabályzatok aktualizálásának utóellenőrzése. Kiemelten a 

Gépjármű használati szabályozásra. 

2. Pénzügyi ellenőrzés, amely magában foglalja a pénztár- és banki utalások 

szabályozottságának, jogosságának és bizonylati rendjének ellenőrzését. 

3. Leltárellenőrzés, mely magában foglalja a leltározási- és selejtezési 

szabályzatban foglaltak gyakorlatban való alkalmazását, tárgyi valójában való 

fellelhetőségét.  

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága megállapítja, hogy a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a 14/2015.(V.8). sz. bizottsági 

határozatával elrendelt belső ellenőrzési tervnek megfelelően a belső ellenőrzést 

megbízott belső ellenőr bevonásával lefolytatta, és a belső ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a megyei 

jegyzőt, hogy a jelentésben szereplő intézkedések elvégzésről, és a pénzügyi 

szabályzatok aktualizálásáról a jogszabályi változásoknak megfelelően 

folyamatosan gondoskodjon.  

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés 2. sz. 

mellékletében foglalt tartalommal a 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, 

és felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon.  

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

 

Kaposvár, 2016. február 11. 

 

        Dr. Sárhegyi Judit 



































Somogy Megyei Önkormányzat

7400 Kaposvár, Fő utca 10.

Sorszám
Ellenőrzendő folyamatok és 

szervezetek/szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, 

ellenőrzendő időszak)

Azonosított kockázati 

tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa 

(**)

Az ellenőrzött 

szervezeti egység 

(név, cím)

Az ellenőrzés 

ütemezése (***)

Humánerőforrás 

szükséglet (****)

1.

A 2015. évi szabályzatok 

aktualizálásának utóellenőrzése. 

Kiemelten a Gépjármű 

használati szabályozásra.

Ellenőrzés célja: A szabályzatok követik e a 

változó jogszabályi háttért és a gyakorlatot.

Ellenőrzés tárgya: A hatályban lévő 

szabályzatok.

Ellenőrizendő időszak: Jelen helyzet 

vizsgálata.

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú 

ellenőrzés, tesztelés, interjú.

A szabályzatok nem kerülnek 

aktualizálásra.                             

A szabályzatok nem követik a 

gyakorlatot, vagy nem 

átültethetőek a gyakorlatba. 

A szabályozási háttér nem 

teljes körű. Szabályszerűségi

Somogy Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal I. negyedév 15 ellenőrzési nap

2.

Pénzügyi ellenőrzés, amely 

magába foglalja a pénztár -

banki utalások 

szabályozottságának, 

jogosságának és bizonylati 

rendjének ellenőrzése.

Ellenőrzés célja: Bizonyosság nyújtása az 

ellenőrzött szervezet működése és a 

pénzügyi információk vonatkozásában. 

Ellenőrzés tárgya: A működtetett pénztár és 

banki utalások ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: Jelen helyzet 

vizsgálata.

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú 

ellenőrzés, tesztelés, interjú.

Nincs meg a szabályozási 

háttér.                              

Nem teljes a bizonylati 

háttér.  Nem egyértelműek a 

felelősségi körök. Pénzügyi ellenőrzés

Somogy Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal - Pénzügyi 

és

Vagyongazdálkodási 

Iroda II. negyedév 15 ellenőrzési nap

3.

Leltárellenőrzés, mely magában 

foglalja a leltározási- és 

selejtezési szabályzatban 

foglaltak gyakorlatban való 

alkalmazását

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy 

a leltári tárgyakat megfelelően tartják e- 

nyilván elektronikusan, és tárgyi 

megejelnésében

Ellenőrzés tárgya: leltár

Ellenőrizendő időszak: 2016. évi 

nyilvántartás

Ellenőrzés módszerei: helyszíni

Nyomon követés nélküli 

változtatások. Értékhatár 

feletti eszközök felvételének 

hiányza.Személyi használatra 

átadott eszközök 

dokumentálásának hiánya.

Pénzügyi és 

szabályszerűségi

Somogy Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal III. negyedév 20 ellenőrzési nap

Dátum: 

Készítette: Jóváhagyta:

Lengyelné Lucza Renáta

belső ellenőr

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 29.§- a szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv ezen előírás és iratminta alapján készíti.

*Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dr. Sárhegyi Judit

jegyző

2016. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK
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