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Készült Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13. napján tartott 
Közmeghallgatás jegyzőkönyvéből 
 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
475/2017.(XII.13.) határozata 

Belső ellenőrzési terv 2018 
 
 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzésre vonatkozóan a 2018. 
éves ellenőrzési tervet a belső ellenőr által megküldött formában elfogadja.  
(A belső ellenőrzési terv a határozat melléklete.) 
 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  jegyző, polgármester 
 
 
 
A kiadmány hiteles: 
Pázmánd, 2017. december 15. 
 
 

 
P.H. 

 
 
Járfás Andrea  
   Jegyző 





Pázmánd község Önkormányzata 
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-szám 
Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

 
Polgármesteri Hivatal 
(Pázmánd Község 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 
 
Pázmándi Pitypang 
Óvoda 
 
 
„intézmény tekintetében 
irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatok 
támogatásának igénylése, elszámolása 
megalapozott-e, megfelel-e a törvényi 
előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és 
egyéb dokumentumok, kapcsolódó 
feltételek megfelelősége biztosított-e. 
 
Tárgya: gyermekétkeztetési feladatok 
támogatása igénylése, elszámolása 
 
Időszak: 2017. év 

- A jogszabályi előírások be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok, dokumentáltság 
esetleges hiányosságai 
 
- Visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség 
kockázata 
 
 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentumok 

szúrópróbaszerű, 
esetenként tételes 

ellenőrzése 

 
2018. február 

 
Jelentés: 

2018. március 31. 

 
8 belső ellenőri 

nap 



Sor-szám 
Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

2 

 
Polgármesteri Hivatal 
(Pázmánd Község 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
kötelezettség-vállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, 
érvényesítés, valamint utalványozás 
helyi szabályai kialakításra kerültek-e, 
a gyakorlati eljárás és a dokumentálás 
során a jogszabályi és a helyi 
szabályozás előírásai betartásra 
kerülnek-e 
 
Tárgya: pénzgazdálkodási jogkörök 
rendje, gyakorlása 
 
Időszak: 2017. IV. negyedév 

 
- A pénzgazdálkodási 
jogkörökre vonatkozó 
szabályok be nem tartásában 
és a nyilvántartás nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 
2018. május 

 
Jelentés: 

2018. június 30. 

 
8 belső ellenőri 

nap 

3 

Polgármesteri Hivatal 
(Pázmándi 
Polgármesteri Hivatal, 
a Pázmándi Pitypang 
Óvoda és a Királyi 
Konyha 
Gyermekeinkért 
intézmények 
vonatkozásában) 
 
 
„intézmények tekintetében 
irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
kötelezettség-vállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, 
érvényesítés, valamint utalványozás 
helyi szabályai kialakításra kerültek-e, 
a gyakorlati eljárás és a dokumentálás 
során a jogszabályi és a helyi 
szabályozás előírásai betartásra 
kerülnek-e 
 
Tárgya: pénzgazdálkodási jogkörök 
rendje, gyakorlása 
 
Időszak: 2017. IV. negyedév 

 
- A pénzgazdálkodási 
jogkörökre vonatkozó 
szabályok be nem tartásában 
és a nyilvántartás nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 
2018. május 

 
Jelentés: 

2018. június 30. 

 
8 belső ellenőri 

nap 

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



** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok: 6 ellenőri nap 
 
Dátum: 2017. november 30. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda Járfás Andrea 
                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az 
intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelemz

és 
következteté
seiben feltárt 
esélyegyenlő

ségi 
probléma 

megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum

okkal 

Az 
intézkedés 

tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az 
intézkedés 

eredményess
égét mérő 

indikátor(ok) 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 

technikai) 

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Utcafelelős - 
Utcabizalmi 
rendszerre 
épülő 
probléma 
jelzőrendszer 
felépítése és 
működtetése 

Sok társadalmi 
probléma 
esetében nagy 
a látencia, a 
helyi 
közösségek 
utcaközössége
k életét 
befolyásoló 
problémák 
kezelésénél 
nagyon sok 
múlik azon, 
mennyi időbe 
telik amíg a 
problémák 
észlelése és 
jelzése eljut a 
döntéshozó 
szintre   

Együttműködő 
közösségi 
hálózatok 
kialakítása az 
önkéntességbe
n rejlő 
energiák 
felszabadítása 
annak 
érdekében, 
hogy a 
megoldandó 
problémák 
észlelése és 
jelzése a 
lehető 
legrövidebb 
időn belül 
megtörténjen.   

költségvetési 
rendelet, helyi 
rendeletek 

Utcafelelősök 
toborzása és 
kiválasztása, 
kommunikáció
s hálózat 
megszervezése
, 
hálózatfejleszt
és, intézkedési 
protokollok 
kialakítás 
közös 
szolgáltatási 
minimum 
standardok 
kialakítása az 
egységes 
működés 
érdekében  

polgármester, 
humán terület 
szakemberei 

2018. 

december 18. 

utcabizalmi 
személyek 
száma, 
jelzések, 
intézkedések, 
problématérké
pek 

személyi és 
tárgyi 
feltételek 
megteremtése 

5 év plusz 
hosszú távú 
fenntarthatósá
g,  

2 Közfoglalkozta
tási 
munkaprogram 
hatékonyabbá 
tétele 

Szegénység, 
alacsony 
iskolai 
végzettségű 
álláskeresők 
elhelyezkedési 

társadalmi 
beilleszkedés, 
közmunkához 
jutás 

helyi 
rendeletek, 
költségvetési 
rendelet 

munkába 
történő 
beintegrálás, 
adatgyűjtés, 
kapcsolat-
felvétel, 

Polgármester 2018. 

december 18. 

közmunkához 
jutottak 
száma, 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, 
meglévő 
humán 
erőforrás, 

5 év plusz 
hosszú távú 
fenntarthatósá
g, 
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nehézségei, 50 
év feletti aktív 
korú  
segélyezettek 
elhelyezkedési 
nehézségei 

együttműködé
s 

közmunka 
programhoz 
nyújtott állami 
támogatás 

3 Közösségi 
közlekedés 
fejlesztése 

Településen 
kevés a 
munkahely az 
aktív korúak 
jelentős 
részének 
közösségi 
közlekedésre 
van szüksége a 
munkába 
járáshoz 

Távolsági busz 
és a 
vonatközleked
és 
összehangolása 
különös 
tekintettel a 
munkába járás 
és a munkából 
hazaközlekedé
s időszakára  

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

Kapcsolatfelvé
tel, 
adategyezteté
s, partneri 
együttműködé
sek létesítése, 
tárgyalás 
munkavállalók
kal 

polgármester, 2014. 03.30. 
igényfelmérés, 
2014.06.30. 
kapcsolatfelvé
tel, 
egyeztetés, 
2014.12.31. 
megállapodáso
k megkötése, 
változások 
menedzselése 

munkába járók 
száma, munkát 
találó emberek 
száma 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, 
meglévő 
humán 
erőforrás 

2 év plusz 
hosszú távú 
fenntartás 

4. Szociális alapú 

tűzifa 

támogatás 

megszervezése 

A létminimum 
közelében élők 
alacsony 
jövedelmük 
miatt téli 
időszakban a 
nehézséget 
okoz a lakások 
fűtési 
költségének 
megfizetése 

Az adományok 

célhoz 

juttatásával 

elkerülni a 

fűtetlen 

otthonból 

származó 

kockázatokat 

helyi 

rendeletek,  

éves 

költségvetési 

rendelet 

 Az ellátottak 
körében 
szükséglet-
felmérés 
készítése; 
Regisztráció 
Tájékoztatást 
adni a 
támogatási 
lehetőségek 
igénylésének 
módjairól;  

jegyző 2014.10.01. A 

következő év 

fűtési szezon 

kezdetére 

akcióba 

bevont 

háztartások 

száma,  

önkormányzat 

saját 

infrastruktúráj

a a 

raktározáshoz, 

szállításhoz, 

elosztáshoz, 

önkormányzat 

saját humán 

erőforrása, 

CSSK-Gyejo 

2 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Együttműködés 
a Böjte Csaba 
vezette Dévai 
Szent Ferenc 
Alapítvánnyal 

kevés a aktív 
tevékenységre
, 
foglalkoztatásr
a épülő 
gyermekvédel
mi ellátás, 
ahol  a 
gyermekek 
szocializációjá

Gyermekellátá
s fejlesztése 

Gyermekvédel
mi beszámoló, 
helyi 
rendeltek, 
költségvetési 
rendelet  

korai 
fejlesztés 
javítása  

jegyző, 2014.06.30. 
kapcsolat-
felvétel 

2014.09.01. 
tervezés, 
programalkotá
s, 
infrastruktúra 
felmérés 
2015.06.30. 

ellátott 
gyermeke 
száma 

meglévő 
erőforrás 
hatékonyabb 
kihasználása, 

5 év plusz 
hosszú távú 
fenntarthatósá
g 
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t valamilyen 
termelő 
szakmai 
tevékenységet 
megalapozni 
képes 
foglalkoztatáss
al történik 

megvalósítás 

2 Gyermekvédel
mi 
jelzőrendszer 
megújítása 

Jogszabályi 
változások, 
hatáskörök 
átcsoportosítás
a, új szereplők 

együttműködé
s fejlesztése, 
prevenció 
hatékonyságán
ak növelése 

gyermekvédel
mi beszámoló, 

kapcsolatfelvé
tel, 
adatgyűjtés, 
együttműködé
sek megújítása 

jegyző rövid: 
2014.04.01. 
kapcsolatfelvé
te2014.06.30. 
együttműködé
s megújítása 

információs 
lap, új 
magállapodáso
k 

kommunikáció
s, saját humán 
erőforrás, 

5 év 

3 Tanórán kívüli  
strukturált 
sportolás 
szervezése, 
labdarúgás 
utánpótlás 
nevelés  

Sok a keveset 
mozgó 
gyermek, főleg 
a hátrányos 
helyzetű 
családokban 
kevés a 
szervezett 
tanórán kívüli 
sporttevékenys
ég,szegénység 

Labdarúgó 
edzések 
szervezése a 
gyermek 
korosztályokna
k a sport 
klubbal 
történő 
együttműködé
sben, 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

Gyermekes 
családok 
tájékoztatása, 
toborzás, 
korcsoportok 
szervezése, 
edzések 
feltételinek 
biztosítása, 
edzések 
szervezése, 

polgármester 2014.03.30. 
gyermekes 
családok 
tájékoztatása 
2014.06.30. 
toborzás, 
infrastruktúra 
felmérése, 
együttműködé
si 
megállapodáso
k megkötése 

programba 
bevont 
gyermekek, 
korcsoportok 
száma 

meglévő 
humán 
erőforrás, 
helyi újság, 
honlap, 
szórólapok 
Önkormányzat 
infrastruktúráj
a – humán 
erőforrása és 
intézménye 
CSSK 

5 év 

4. Nyári tábor 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekeknek 

szegénység Rászoruló 
gyerekek 
igényfelmérés
e, kiválasztása 

helyi 
rendeletek,  
éves 
költségvetési 
rendelet 

tábor 
meghirdetése, 
megszervezése  

iskolaigazgató 2014.06.30. programba 
bevont 
gyermekek, 
korcsoportok 
száma 

meglévő 
humán 
erőforrás, 
önkormányzat 
infrastruktúráj
a  

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Esélynövelés a 

munkaerő-

piacon, nyelvi 

képzések 

szervezése  

Az alacsony 

iskolai 

végzettségű 

képzetlen, 

álláskereső 

nők számára 

különösen 

A településen 

élő gyermekes 

családok 

körében a nők 

családi és 

munkaerő-

piaci szerepek 

Családsegítő 

beszámolója 

Felmérni, hogy 
ki akar 
tanulni, kinek 
nincs munkája; 
ki vállalja a 
képzést 
Segítség a 
képzés sikeres 

Polgármester, 

Szociális 

alapellátás 

2018. 

december 18.  

Kérdőívek 
visszaérkezése
: 
kiküldött/vissz
aérkezett 
kérdőívek 
száma 
Képzésre 

meglévő 

humán 

erőforrás, 

humán 

területen 

dolgozó 

intézmények 

2 plusz 5 év 
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nagy 

nehézséget 

okoz 

visszatérni a 

munkaerő 

piacra 

gyermeknevelé

st követően 

összeegyeztet

ésének 

támogatása 

befejezéséhez 
és 
segítségadás 
az 
álláskeresésbe
n 

 

jelentkezők 
száma: 
Lemorzsolódás
:  

infrastruktúráj

a  

2 Baba-mama 
börze 
szervezése 

gyermekes 
családok 
szegénysége 

szükségletek 
kielégítése, 
kiszámíthatósá
g, 
tervezhetőség, 
kooperáció 

gyermekvédel
mi beszámoló 

hely keresése, 
ahol 
rendszeresen 
összehozzuk a 
célcsoportot, 

Polgármester 
Szociális 
alapellátásban 
dolgozó 
munkatársak 

2014.03.30. 
előkészítés 
2014.09.01.-
től igény 
szerinti 
időközönként 
de legalább  
évente két 
alkalommal 
megszervezni,  

évi 2 db 
rendezvény, 
részvevők  és 
az árusok 
száma, 

humán 
erőforrás, 
kommunikáció
s, reklám, 
média, 
infrastruktúra, 
rezsiköltségek 

hagyomány-
teremtés, 
intézményi 
visszajelzés, 
árusok 
számának 
növelése 

3 Együttműködés 

a MAGYAR 

ÉLELMISZER 

BANKKAL 

A létminimum 
közelében élő 
gyermekes 
családok 
alacsony 
jövedelmük 
miatt ki 
vannak 

téve az éhezés 

veszélyének 

Együttműködés 

a Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesülettel és 

az adományok 

célhoz 

juttatásával 

elkerülni az 

éhezést  

helyi 

rendeletek, 

éves 

költségvetési 

rendelet  

Az ellátottak 
körében 
szükséglet-
felmérés 
készítése; 
regisztráció 
Tájékoztatást 
adni a 
támogatási 
lehetőségek 
igény-lésének 
módjairól;  

Megállapodás 

kötése 

jegyző 2014. 10.01. akcióba 

bevont 

háztartások 

száma,  

önkormányzat 

saját 

infrastruktúráj

a a 

raktározáshoz, 

szállításhoz, 

elosztáshoz, 

önkormányzat 

saját humán 

erőforrása a 

szervezéshez 

lebonyolításho

z CSSK 

2 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 
világnapja 
megünneplése 

kevés 
tematikus 
generációs 
program 

idősek 
társadalmi 
megbecsülésén
ek erősítése 

helyi 
rendeletek, 
éves 
költségvetési 
rendelet 

program 
megszervezése 

polgármester minden év 
október első 
hete 

résztvevők 
száma 

támogató, 
anyagköltség, 
helyszín, MŰv 
Ház, Sport 
csarnok,  

évente lehet 
hagyományter
emtő hosszú 
táv 
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2 Idős kortárs 

közösséghez 

való tartozás 

kevesen 

vesznek részt 

a nyugdíjas 

klub 

munkájában 

idősek 

társadalmi 

megbecsülésén

ek erősítése, 

idős kortárs 

közösség aktív 

klubéletet 

éljen, 

tematikus 

programkínála

t erősítése az 

érintettek 

részvételével 

helyi 
rendeletek, 
éves 
költségvetési 
rendelet 

nyugdíjas klub 

részére 

tagtoborzás, 

klub 

programjainak 

népszerűsítése 

a helyi 

nyilvánosságba

n, generációs 

programok 

generálása 

polgármester 2014.06.30. 

kapcsolatfelvé

tel, motivációs 

anyagok 

eljuttatása,20

14.12.31. 

Nyugdíjas 

fórum 

csoportos 

konzultáció, 

igányfelmérés, 

2015.06.30. 

programok 

nyugdíjas klub 

tagjainak 

száma, 

rendezvényeke

n résztvevők 

száma 

támogató, 

anyagköltség, 

helyszín  

2 év plusz 5 év  

3 Aktív idősödés 

támogatása 

nincs 

munkalehetősé

g idősek nem 

élnek aktív 

életmódot 

vegyenek részt 

a közösségi 

életben 

helyi 
rendeletek, 
éves 
költségvetési 
rendelet 

programok 

szervezése, 

tájékoztatás 

polgármester 2018. 

december 31. 

résztvevők 

száma 

helyszín 

biztosítása, 

meglévő 

humán 

erőforrás 

évente 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Probléma 
iránti 
érzékenyítés 
elmélyítése, 
közös sport, 
játék, előadás 
keretében 

Iskoláskorú 
gyerekek nem 
érzékenyek a 
fogyatékosság 
problémájára 

 

Probléma 
iránti 
érzékenyítés 
elmélyítése 

helyi 
rendeletek, 
éves 
költségvetési 
rendelet 

előadások 
szervezése, 
sportfoglalkoz
ások, játékos 
vetélkedők 
tartása 

Óvodavezető, 
iskolaigazgató 

2014. 06. 30. – 
programszerve
zés, 
kapcsolattartá
s  

2014. 12. 31. -  

előadások, 
sportos 
játékok 

2018. 06. 30. – 
fenntartás, 
utánkövetés, 
ismétlődés 

előadások 
száma 

programok 
szervezése 

új kapcsolatok 
száma 

résztvevők 
száma  

humán  

technikai  

2 év plusz 5 év 

2 Középületek 

komplex 

akadálymentes

ítésének 

kialakítása a 

Az épületek 
egy részében a 
kerekes 
székeseknek 
nincs rámpa 
kialakítva a 

Az épületek 
mozgáskorláto
zottak 
(babakocsival 
közlekedő 
kisgyermekes 

szociális 

terület 

beszámolója, 

helyi 

rendeletek, 

 A szükséges 
engedélyek 
pontos 
megnevezése 
ahhoz, hogy a 
kerekes székes 

jegyző 2018. 

december 18. 

akadálymentes 
középületek 

pénzügyi és 
technikai 
forrás, 
meglévő 
humán 
erőforrás 

5 év plusz 
hosszú távú 
fenntarthatósá
g 
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mozgáskorláto

zottak 

(babakocsival 

közlekedő 

kisgyermekes 

nők) 

szempontjából 

pályázati 

támogatás 

igénybevételév

el 

bejutáshoz, 
illetve 
infokommunik
ációs 
akadálymentes
ítés mindenhol 
hiányzik, 
azonban a 
településnek 
nincs 
megfelelő 
anyagi 
lehetősége 
ennek 
kialakítására 

nők) által való 
látogathatóság
a, valamint 
infokommunik
ációs 
akadálymentes
ítése 

Pályázati 
lehetőség 
esetén 
döntéshozatal 
segítése a 
Képviselő-
testületnél 
előterjesztés 
készítésével 

 Pályázati 
lehetőség 
felhasználásáv
al 

éves 

költségvetési 

rendelet 

(babakocsis) 
feljáró 
megépítésre 
kerülhessen, 
illetve 
infokommunik
ációs eszközök 
beszerzésének 
feltárása 
Pályázatfigyel
és, pályázat 
esetén annak a 
Képviselő-
testület elé 
tárása 
előterjesztés 
megírásával 

Pályázati 

támogatásból 

kerekes székes 

(babakocsis) 

feljáró 

készítése 

infokommunik

ációs akadály-

mentesítés 

megvalósítása 

3. Adatgyűjtés Nem megfelelő 
adatnyilvántar
tás a 
fogyatékkal 
élőkről 

 

Nyilvántartás 
létrehozása 

helyi 
rendeletek, 
éves 
költségvetési 
rendelet 

Adatgyűjtés, 
adattisztítás, 
rendszerezés, 
folyamatos 
karbantartás, 
frissítés 

Esélyegyenlősé
gi referens 

2014. 12. 31. – 
első adatbázis 
létrehozása  

2015. 06. 30. – 
feltöltés, 
karbantartás, 
rendszerezés 

2018. 06. 30. – 
karbantartás, 
frissítés 

adatbázisok 
száma 

nyilvántartásb
an szereplők 
száma 

humán  

technikai 

5 év plusz 
hosszú távú 
fenntarthatósá
g 
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