
Bonyhád Város Önkormányzata           2. sz. melléklet 

2023. évi belső ellenőrzési terv 
 

Tervsorszám: 3/1/2023. 

Ellenőrizendő 

intézmény, vagy 

szervezeti egység és 

folyamat 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati tényező Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés ütemezése Erőforrás 

szükséglet 

 

Bonyhád  

Város 

Önkormányzata 

 

 

 

 

Tárgy: Az iktatás és iratkezelés 

rendszerének vizsgálata 

 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy 

az iktatás, iratkezelés folyamatai a 

jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, 

biztosított-e az elektronikus információ 

szabadsága. 

 

Módszer: 

Bekért dokumentumok, szabályzat 

vizsgálata, statisztikák áttekintése, iktatás és 

iratkezelés dokumentumai 

 

Időszak: 2022. év, jelen időszak 

 

 

Az iratkezelési szabályzat nincs 

aktualizálva. Nem teljes az irattári 

terv. 

 

A Levértári egyeztetés, jóváhagyás 

nem történt meg. 

 

Az időszaki felülvizsgálat elmaradt. 

 

A szabályozás nem tartalmaz 

előírásokat az elektronikus iratokkal, 

ill a beérkező számlákkal 

kapcsolatosan.  

 

Nem kísérik figyelemmel az 

ügyintézési határidőket. 

 

Az ügyiratok irattárba adása 

késedelmes, vagy nem történt meg. 

 

Az iktató program funkcióit nem 

használják ki a vezetői ellenőrzéshez 

(ügyiratforgalmi statisztikák) 

 

Az iratselejtezésre nem az 

előírásoknak megfelelően került sor. 

 

 

Belső ellenőrzés:  

 

Rendszerellenőrzés 

 

Ellenőrzés ütemezése: 

 

 

2023. III-IV. név. 

  

Jelentés tervezet elkészítése: 

2023. november hó 

 

Lezárásának időpontja: 

2023. december hó 

 

Az ellenőrzés ütemezése a Jegyző 

és a belső ellenőr megállapodása 

alapján módosulhat. 

 

12 ellenőri 

nap 

 

 



Az irattári kezelés nem az előírások 

szerinti, az ügyiratok őrzése nem 

megfelelő. 

 

Az irattárból történő iratkiadásokat 

nem kísérik figyelemmel. 

 

Tervsorszám: 5/1/2023. 

Ellenőrizendő 

intézmény, vagy 

szervezeti egység és 

folyamat 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati tényező Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés ütemezése Erőforrás 

szükséglet 

 

Vörösmarty 

Mihály Művelődési 

Központ  

Bonyhád 

 

 

 

 

Tárgy: Az intézményi működés és 

létszámgazdálkodás vizsgálata 

 

Az ellenőrzés célja: az intézmény a napi 

működést meghatározó területeken miként 

látja el feladatait, a belső szabályozottság 

hogyan felel meg az intézményre vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, a fenntartó 

döntéseinek 

 

Módszer: 

Bekért dokumentumok, szabályzatok 

vizsgálata. A létszámgazdálkodással 

kapcsolatos dokumentációk. A 

közművelődési statisztika, és a megalapozó 

nyilvántartások. Az önköltségszámítás 

rendje, valamint a saját bevételek 

dokumentumai. 

 

Időszak: 2022. év, jelen időszak 

 

 

Az Alapító Okirat és az SZMSZ 

rendelkezései eltérőek. 

 

Az alapító szándékai nem valósulnak 

meg. 

 

Az intézmény működését biztosító 

szabályozást nem készítették el.  

 

A jogszabályi előírásokat nem 

tartották be. 

 

Az intézmény humánerőforrás 

ellátottsága nem megfelelő. Létszám 

hiány, képesítési követelmények 

figyelmen kívül hagyása. 

 

Az intézmény napi működése nem 

megfelelő, nem az előírásoknak 

megfelelően történik.  

 

A feladatellátás nem dokumentált, a 

közművelődési statisztika adatai nem 

nyilvántartásokon alapulnak.  

 

 

Belső 

ellenőrzés:  

 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Ellenőrzés ütemezése: 

 

 

2023. II-III. név. 

  

Jelentés tervezet elkészítése: 

2023. október hó 

 

Lezárásának időpontja: 

2023. november hó 

 

Az ellenőrzés ütemezése a Jegyző 

és a belső ellenőr megállapodása 

alapján módosulhat. 

 

12 ellenőri 

nap 

 

 



A saját bevételek kezelése nem 

megfelelő.  

 

Az önköltségszámítás nem 

dokumentált, nincs felülvizsgálat. 

 

A szakkörök működésének 

hiányosságai.  

 

 


