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Bokor Ktizs69 6nkorminyzat inak 2021-202L 6vi strat6giai
bcls6 ellen6rz6si terv6nek 6s a 2027.6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogadrisrirril

Az elet- 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyezeto t0meges megbeteged6st okoz6 vil5gj6rvany
kcjvetkezm6nveinek elherites4 a magyar 6llampolg6rok eg6szs6g6nek ds 6let6nek me96viisa
6rdekdben a Magyarorsz6g Korminya 5ltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 47812020.

(Xl.3;)

Korm. rendelet6ben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6favddelemrol 6s a hozzi
kapcsol6d6 egyes torvdn),ek m6dostiisrir6l sz6t6 201 l. 6vi CXXVIII. torv6ny 46. $ (4) bekezd6sdben
meghat6rozott jogkriromben eljrirva az alibbi halerozatot hozom:

,

- --.j.:, ] 3n[16sn.f nyzat 2021-2024.6vi stlat6giai bels6 ellenorz6si:terv6t 6s a hatiirozat I. melldklete szerint

jovnhagja.

2.

Bokor Ktlzs6g Onkorm inyzata

a

hatirozat mell6klet6ben foglalt tartalornrnal elfbgadja

onkorminyzat 2021 . 6vre vonatkoz6 bels6 ellenorzdsi tervdt (2. nrell6klet)
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ELOTERJESZTES

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzat
2021-2021, 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si ten,6nek

6sa
2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogad:is6hoz

Bokor Kiizsdg Onkormdnyzata Polgf rmesterdt6l
i066 Bokor. Szabadsiig it l.l.
telefon:321468-485
e-nrail: titkarsag@matraszolos.hu

Az itllamhdzlarttrsr6l szdi6 2011. ivi CXCV. ttirvdny (a tovabbiakben: Aht.l 6i. \-a szerint az
iillamh6ztartiisi kontrollok cel1a az allamhivtafies pdnzeszkcizeivei es a nemzeti vagyonnal
trirtdn6 szabrilyszeni. gazdasiigos. hat6kony ds eredmdnyes gazd6lkodris biztositasa. Az
6llamhAztad6s belso kontrollrendszere a krilts6gvetdsi szervek belso kontrollrendszere
keretdben val6sul meg, beledrtve a belso ellenorz6st is.

Magyarorszdg helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 201 1 . dvi CLXXXIX. t6rv6ny I 1 9- 120. $-a
rendelkezik a helyi <inkorm6nyzatok bels6 kontrollrendszer6r6l. A 120. $ a pdnziigl,i bizottsiig
feladatait irja el6. mig a 119. li (3)-(4) bekezddse szabliyozza a belso kontrollrendszer
mukddtetds6t. Ezen beli.il kertil el6iriisra, hogy a jegyz6 kdteles - a jogszabdlyok alapjrin
meghatdrozott - belso kontrollrendszert miikddtetni, amely biztositja a helyi dnkorm6nyzat
rendelkez6sdre A116 forr6sok szab6lyszeni. gazdasdgos. hatdkony ds eredm6nyes
f'elhasmriLisrit. A jegyz6 kciteles gondoskodni toviibb6 - a bels6 kontrollrendszeren beliil - a
belso ellen6rzds mrikodter6s6rol az itllamhiutartiis6rt l'elelos minisaer 6ltal kozzdtett
m6dszertani ttmutat6k 6s a nemzetkdzi bels6 ellen<irz6si standardok figyelembev6tel6vel. A
helyi dnkorm6nyzatnak a belso ellen6rz6s keretdben kell gondoskodni a leliigyelt
krilts6gvetdsi szen'ek ellenorzdsdrol is. A szabrilyozris szerint a helyi dnkormdnyzatra
vonatkoz6 6ves ellenorz6si tervet a k6pvisel6-testiilet az eliizii 6v december 31-6ig hagyja

j6v{.
Az Aht. szerint a helyi ontormdnyzat 6s k<ilts6gvet6si szervei be1s5 ellenorz6s6re vonatkoz6
r6szletes szabiilyokat jogszabrily lartalmazza. E rendelkezdseket a ktilts6gvet6si szervek

bels6 kontrollrendszer6r6l 6s belsS ellen6rz6s6rdl sz6ki

370/201f

.(XII3f

.)

korm{nyrendelet (a tovribtriakban: Bkr.) hatirozza meg,
A r\{6trasz6l6si Ktiziis Onkorm:inyzati Hivatalndl a jogszab6lyban e16irt k<itelezettsdgdnek
eleget t6ve, polgdri jogi szerz6d6s keretdben fogialkoztat 1 tb bels6 ellenort. aki - jogszabdlyi
rendelkezds

A

alapjiin

a belso ellenorzdsi vezetoi feladatokat is elLitj a.

2021. 6vi ellen6rz6si

terv a strat6giai ellent6rz6si ten'vel

iissze:illit{sra, a belsd ellenSrz6sre rendelkez6s6re

rilli

e16forr6sokat figyelembe v6ve.

ellen6rz6si priorit6sok meghatiroz6s6n iLl, az ellenorz6sre
lblyamatok kivrilasadsiinal a kovetkezo szempontok dn,dnvesiiltek:

Az

iisszhangban keriilt

keriil6 szervezetek <!s

Bkr. alapjrin vizsgdlni ds drtdkelni kell a bels6 kontrollrendszer mrikodds6t
vizsgrilni kel1 a gazddlkodiis sor6n jelentos pdnztigyi kihatiissal bir6, magas bevdteli ill.
kriltsdgszinhi fblyamatok szab6lyszeriisdg6t
biaositani kell az Onkormiinyzat f-eliigyelete alatt rill6 on6ll6an mrikcido ds
gazd6lkod6-, az 6n61l6an mrikdd5 krilts6gvetdsi szeruek valamint a t6rsul6sok is a
a

nemzetisdgi <inkorm6nyzatok ellenorz6sdt,
az elozo 6vek belso ellen<jrz6si tapasztalatait alapul vdve a bels6 ellenorz6s dltal tett
javaslatok realiz6l6s6nak ut6ellenorz6s616l gondoskodni kell.

K6rem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet az el6terjeszt6s megtrirgyaLisdra 6s a hat{rozati
javaslat elfogadrisf ral

Bokor Ktizs69 Onkorminyzata Polg6rmester6t6l
3066 Bokor, Szabadsrig rit i4.
telefon: 32l,168-485
e-mail : titkarsag@maffaszolos.l'tu

Hat{rozati javaslat

Bokor Ktizs(q Onkorm:invzat K6pvisel6-testiilet6nek
......12020. (. . . . . . . . . . . . ..) hatS,rotata
Bokor Ktizs69 Onkorm6nyzatinak202l-202L 6vi strat6giai belsii ellen6rz6si terv6nek
6s a 2021. 6vi bels6 ellenijrz6si terv6nek elfogad{srirril

1.

Bokor Kdzsdg Onkorminyzatinak Kdpvisel6-testiil ete a hatilrozat melldklet6ben foglalt
tartalommal ellbgadja az dnkormiinyzat 2021-2024. dvi strat6giai bels6 ellen6rzdsi terv6t
6s a hat6rozat 1. melldklete szerint j 6v6hagyj a.

2.

Bokor Kcizs6g Onkorm lnyzatinak K6pvisel6-testiilete a hatarozat melldklet6ben foglalt
tadalommal elfogadja az dnkorm6nyzat 202l.6vre vonatkoz6 bels6 ellen6rz6si tervdt (2.
melldklet)

Bokor. 2020. december
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3066 Bokor. Szabadsag ut l.l.
relelon: i1.468--185
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I szinrir melldklet

Bokor Ktizs6g 0nkorm6ny zatilnak
2021-2024. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terve

Bokor

Kdzsig

Onkormdnyzat. illetve

az

dltala

t'enntartott

kriltsdgvetdsi intdzm6n-vek vonatkozas6ban az alt$bi strat6giai ellenorzdsi tervet tedesztem
elo:

l.

Bokor Ktizs6g Onkormrinyzat:inak hosszri tf vri c6lkitiiz6sei
6sszhangban l6v6 bels6 ellen6rz6si strat6giai c6lok

6s

az azz'al

Bokor Kcizsdg Onkorm6nyzatiinak alapvetS c6lja, hogy biztositsa a

telepiilds

m{kridok6pessdg6t, az Onkormrinyzat Szervezeti 6s Mrikod6si Szabilyzalitban meghat6rozott
kdtelez6 6s onkdnt v6llalt feladatok elliitasAhoz sziiks6ges forrdsok megteremtdsdvel.

Ezek teljesit6se 6rdek6ben a kdlts6gvet6si szervek belso ellen6rz6sdrol

is

belso

konlrollrendszerdr6l sz6l6 370/201 1 .(XII.3 1 .) Kormiinyrendelet (tovdbbiakban Bkr.) alapjrin <isszhangban az 0nkorm6nyzat gazdas6gi programj6val - Bokor K6zsdg 0nkormdnyzat. belso
ellenorz6s6re vonatkoz6 strat6giai terve az al6bbiak szerint kertilt meghat6roziisra.

A

belsrj ellen6rzds 6ltalanos strat6giai c6lja. hogy hozziijiiruljon az Onkormdnl zat riltal
kitrizdtt stratdgiai cdlok el6r6s6hez, melyek a gazdas6gi programban 6s a ktil6nb6zo
koncepci6kban ker0ltek megfogalmazS.sra.
Bokor Kdzsdg 0nkorm:inyzata stratdsiai ltladatait alapvet6en:
Magyarorszilg helyi 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXIX. t6rv6ny ds az
Onkormiirryzat Szervezeti ds Mrikrid6si Szabiiy zata
k<itelez6en ell6tand6.
hely i kozszolgriltat6sok kordben teljesitendo.
cinl<dnt

vdllalt leladatai. illen

e

a t-enntart6i krjr6be tartoz6 int6zm6nyek 61tal ell6tott feladatok risszet6tele, nagys69a"
az el6rend6 c6lkitriz6sek.
a vezetoi elvrir:isok.
ds az

onkormiinyzat gazdasijigi programja hatrirozza meg.

A strat6giai ellenorz6si tervnek 6sszhangban kell lennie

az onkormrinyzat hosszti t6v[r

cdljaival. az elliitand6 feladatokkal.
Az onkormiinyzat hosszri t6vt c6lkitiizeseit el6segito belso ellenorzdsi hosszrl tdvir
cdlkitriz6sek 6s stratdgiai c6lok az al6bbiak:

Bokor Kt zs€g Onkorm6nvzata Po196rmester€t6l
1066 Bokor. Szabadsdg Lrt l.{.
teletbn:32l468-485
c-mail: titkarsag@matraszolos.hu
a gazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok szabAlyszerusdg6nek biztositrisa a

rnukodok6pessdg 6s p6nziigyi egyensuly megteremt6se 6rdek6ben,

vizsgrilni ds drtdkelni a p6nztigyi irrin-vit6si 6s ellen6rz6si rendszerek mrikdd6s6nek
gazdas6goss69dt, hatdkonys6gSt ds eredmdnyess6g6t.

pdnziigyi egyensrilyi helyzetet befol,vrisol6 d6nt6sekkel kapcsolatos feltrirt kockrizati
t6nyezok e1emz6se,
a feladatok gazdasiigos, hatdkony ds eredmdnyes ellitds6nak megalapoz6sa.
vizsg6lni a rendelkezdsre 6ll6 erotbrrdsokkal val6 gazd6lkod6st, a vagyon meg6vris6t
6s gyarapit6s6t. valamint az elsziimol6sok. besz6mol6k megbizhat6srig6t.
a FEUVE rendszer mrikdd6s6nek folyamatos vizsgrilata,
az 6nkorm6nyzat bev6telei kriz6tt jelentos 6llami trimogat6s igdnyl6s6nek 6s
elsz6moLis5nak szab6lyszenis6g6nek biztosit6sa.
a pdnziigyi 6s szAmviteli rendszer szabdlyozottsdg6nak ellen6rzdse. figyelemmel a
.jogszab6lyi vdltoz6soka.
ajdnl6sokat. javaslatokat megfogalmazni a kockrizati 16nyezok, hiSnyossdgok
megsztintet6se, kikilszdbdldse vagy csokkentdse, valamint a szabrilytalansrigok
megeloz6se. illetve lelt:ir6sa 6rdek6ben, szabAlyszenis6gi, p6nziig,vi, rendszer ds
teljesitmdny ellen6rz6sek, valamint informatikai rendszerellen6rzdsek v6gz6se.
belso kontrollrendszer mrikdddsdnek ds hat6konys6g6nak vizsg6lata.
a kor6bbi ellenorz6sek 61tal f'elt6rt hi6nyoss6gok, javaslatok hasznosulds6nak
kontrollja
magas kock6zatir rendszerek, lolyamatok ellen6rzdse dves ciklusokban, illewe
lehetosdg szerint.
ktizepes kockiizati rendszerek, lblyamatok ellen6rzdse 2 6ves ciklusokban, illetve
lehetosdg szerint.
alacsony kockrizatu rendszerek, folyamatok ellenorzdse 3 6ves ciklusokban. illewe
lehetosdg szerint
az dnkorm6nyzat kdtelezo 6s <inkdnt v6llalt feladatai gazdasiigos, hat6kony 6s
a

eredmdnyes v6grehajtAsAnak el6segitdse,

az lnkormitnyz,at int6zm6nyei, gazdas{gi tarsasegai mrikcid6sdnek tblyamatos
ellen6rzdse.
az int6zm6nyrendszer mrikod6s6nek. gazdrilkod6s6nak helyzet6rol megfelelo iittekintds

nyujtdsa.
az Onkorm6nyzati Hivatalban 6s az <inkorm6nyzat fenntarliis6ban mtik6d6

intdzmdnyekben a hat6l1''os jogszabrilyok. Onkormiinyzati rendeletek 6s belso
szab6lyzatok marad6ktalan betartatAsa,
az adotl szervezet keretein behil raciondlis feladatell6tiist szorgalmaz6sa.
a rendelkez6sre 6116 er6fortdsokkal va16 gazd6lkod6s vizsgdlata.

normativ illami hozzitj6tuldsok ds normativ. kdtdtt felhaszniilasu trimogatdsok
igdnyldse 6s elsziirnoliisa jogszab6lyi eloir6soknak val6 megl'eleldse,

a
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aj6nldsok 6s javaslatok meglbgalmaz6sa a kock6zati tdnyezok, hi6nyossrigok
megsziintetdse. kikiiszrjbcll6se vagy cstikkent6se. valamint a szab{ilytalansdgok
megel<!z6se. feltar6sa 6rdekdben.
a

kiilso

6s belso ellenorz6sek

javaslatai alapjan megtett intdzked6sek nyomon

k0vetdse.

kockdzatelemz6sen alapul6 dves ellenorz6si ten, kidolgoziisa.

l.

A bclsri kontrollrendszer 6rt6kel6se

A

belscl kontrollrendszer az Allamhdaart6sr6l sz6l6 torvdny. 69 $-dban meghaterozoft
rendszer, amely a kock6zatok kezelds6re 6s a targyilagos bizonyossdg megszerz6se 6rdek6ben
kialakitott lblyamatrendszer.
A bels6 kontrollrendszer miik6dtet6s6nek c6lja, hogy az Onkormariyzati llivatal es az
onkormiinyzat int6zm6n-vei :
- a tevdkenys6geket szabiilyszenien, gazdasAgosan, hatdkonyan 6s eredmdnyesen
hajtsiik vdgre:
- teljesits6k az elsziimol:isi kOtelezettsdgeket;
- megv6dj6k az er6lbrr6sokat a vesztes6gekt6l. k:irokt6l 6s a nem rendeltetesszerii
haszn6latt6l.

A

kolts6gvet6si szerv bels<j kontrollrendszer66rt a kdlts6gvetdsi szerv vezet6je felel6s. aki
kdteles - a szervezet minden szintjdn 6rv6nyesiil6 - megf'elelo
a/ kontrollkdrnyezetet,
bj integrdlt kockiizatkezeldsi rendszert,
cl kontroliter,6kenys6geket.
d) inlomdci6s ds kommunikrici6s rendszeft.
e/ monitoring rendszert
kialakitani is mrlkddtetni.

A

krilts6gvet6si szervek Bkr. 8. $-a a bels6 ellen6rzds feladatrinak hatarozza meg a bels5
kontrollrendszerek jogszabdlyoknak 6s szabiilyzatoknak val6 megfelel6 kidpitdsdnek.
mrikrid6s6nek elemz6sdt. vizsg6latrit drtekeldsdt. tov6bb6 a belso kontrollrendszerek
gazdas6gos. hat6kony 6s eredm6nyes mrikcid6s6nek elemzdsdt, vizsgrilatrit. drt6kelds6t.

A belso ellenorzds az dnkormdnyzat cdljainak eldr6se 6rdek6ben a Polgiirmesteri Hivatalnril 6s
az intezm€nyekn6l a soros ellen6rzdsek alkalmiival elemzi. vizsg6lja 6s 6rt6keli a
kock6zatkezel6si, (p6nziigyi) irrinyitrisi ds kontroll eljdr6sok mtikdddsdt. belednve a
folyamatba dpitett. elozetes, ut6lagos 6s vezet6 ellenSrzdst (FEUVE) is.

3. A kockfzati t6nyezdk 6s 6rt6kel6siik
A stratdgiai terv kialakitrisakor figyelembe vett kock:izati elemek az alibbiak

Bokor Kiizs69 Onkorm6n-r-zata Polgrrmester6t6l
i066 Bokor. Szabadsdg irt 1.1.
rele lh!: j:468--+35
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

jogi

politikai komyezet viiltoziisa.
az onkormanyzatok leladatainak v6ltoziisa, struktur6lis dtrendezoddse,
a gazdasiigi.

6s szabiilyozdsi.

a szervezet. a miikodds dsszetetts6ge.

sz6mviteli rendszerek megbizhat6s6ga,
a szab6lyozotts.ig hirinya.
a szervezet dlland6siga.
az intbrm6ci66raml6s 6s informrici6nyrijt6s el6gtelensdge,
a dolgoz6k kdpzettsdge. gyakorlotts6ga 6s hozzii6rt6se,
az iiltal6nos kiilsci 6s belso ellenorz6si kcimyezet,
a mtikrtddsi kdm\ czet kockazatai.
az elemi csap6sokb6l eredo kockiizatok.
a

Az Onkomiinyzatra 6s az int6zmdnyeire hat6 kock6zatok a kcivetkezok:
- r\ jogszab6lyi v6ltoziisok figl'elmen kivtil hagydsa, a helyi szabiill'oz6sok hiriny.a.
- A koitsdgvet6sben betervezett bev6telek elmarad6sa" el6re nem tervezett kiad6sok
felmeriil€se. tbrrdshianyb6l ad6d6 kockazat.
- Nem megf'elel6 informiici66ramlds a szervezeten beltil.
- A nem megfelelo dokument6lts6g.
- A gazd6lkodris t6rgyi feltdteleinek hirinya.
- A dolgoz6k kdpzetts6g6nek 6s gyakorlatdnak hiiinya.
Intdzm6nyeink tev6kenysdge tcibbnyire k6telez6en ellatand6 6llami feladatokra korlAtoz6dik,
ezd( ber iteleiket a viitoz6 piaci iiwiszonyok kevdsb6 befoly6soljak. Csuprin a beszerz6sekn6l
6rz6kelik a versenyhelyzet arakra gyakorolt hatds6t, amit bizonyos m6rt6kig ki lehet vddeni,
61ni lehet alkalmank6nt a kinrilati piac lehet6sdgeivel" rirajdnlatok bekdr6se ds a kcizbeszerzdsi
elj rirris letblytatrisa r6v6n.

rendszeresen elv6gzett feliigyeteti 6s pdnziigyi ellenSrz6sekkel az intdzmdnyi
gazdrilkodiisban ds annak dokument6ltsrigdban reilci kockrizatok visszaszorithat6k,
minimalizdlhat6k.

A

A kockiizatkezelds feladat- 6s hatdskor6t ktil6n szabdlyzatban, munkakciri leirisokban,

vezetcii

utrsit iisok brn kell szabilr ozn i.

{.

A bels6 ellen6rz6sre vonatkoz6 fejlcszt6si terv'
Onkonnrinyzatunk jogszab6lyban eloirt kdtelezettsdg6nek eleget t6ve. tov6bbra is tdrsuldrsos
lormriban tesz eleget a belso ellenorz6si feladatok ell6tds6ra. A T6rsul6sban tbglalkoztatott I
fo bels6 ellen6r - jogszab6lyi rendelkezds alapjrin - a belso ellen6rzdsi vezetoi feladatokat is
ellatja.
A ktilso szolg6ltat6 kiv6lasztrisakor minden esetben figyelemmel kell lenni a Bkr. 24.$ -ban
eloirt 6ltakinos es szakmai k<ivetelm6nyekre. A krilso szakdrt6 biaositja a fbl.vamatos
tovdbbkdpz6s6t. szakmai konzultaci6kon val6 r6szv6tel6t. illetve a leladat elldtds infbrmatikai

Bokor Kt zs6g Onkorminvzata Polgirmesterdtril
1066 Bokor, Szabadsiig rltt l,l.
rele&!: ill408-185
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu
hAtre16t.

A

belso ellen6rzdsi tevdkenysdget vdgz6kre vonatkoz6 lejlesztdsek c6lja. hogy a belso
ellenorok kdpzettsdge ds szakmai gvakorlata kieldgitse az ellenorzdsi tevdkenvsdggel szemben
t.imasztott szakmai kdvetelmdnveket. Az ellenordkkel szemben elviirds a tovribbk6pzdseken
val6 r6szvdtel, a folyamatos f'elk6sziil6s, illetve a I'elkdsziiltsig az ellen6rizendo
szerv ezeti elemek sajStoss6gaira.

5. A belsii ellcn6rz6s tirgvi

6s

informriciris ig6nye

ellen6rz<ltt szervek (az Onkormrlnyzati Hivatal ds az 6nkorm6nyzati intdzmdnyek)
kotelesek
a helyszini ellenorzdsek alkalm6val az ellenorok szitmira megf'elelo munkakiiriilm6nyeket
biztositani (Bkr. 28. I d) bekezdds).

Az

5. Az ellen6rz6s 6ltal vizsg:iland6 teriiletek

Az intizm6ny'ek ellenorzdsekor a vizsgriland6 teriiletek meghat:irozds6niil a vonatkoz6
jogszab6l-vi el6iriisokon feliil figyelembe kell venni a f-enntartott intdzm6nyi szetvezet

struktir:ijriban vagy

tevdkenys6gdben bekcivetkezo viiltozlisokat

is.

Els6dleges szempont az ellen6rz6s mrikijdtet6sdt illetoen, hogy biaositsa az onkormdnyzat,
illene az intdzmdnyek rendelkez6sdre 6116 forr6sok szab6l.vszeni. szab6lyozott. gazdasdgos.
hat6kony ds eredm6nyes f-elhaszn6l6s6t.

Bokor Kdzsdg Onkormdnyzata valamint a bels6 ellen6rz6s kiemelten kezelt teriiletei:
- a szabiJyozottsdg aktualizdl6sa ds drvdnyesiildse a gyakorlatban,
- az operativ gazdalkodes szabdlyainak betartdsa.
- a gazdllkodlsi szempontb6l l6nyeges hat6sri feladatok. tertiletek ellenorz6se.
- a normativ iillami hozz6jrirukisok ds normativ t6mogat6sok igdnyl6se ds elsziimoldsa
j ogszabdlyi e16lriisoknak val6 megfeleldse,
- a kdlts6gvetdsi 6v eredmdnyekdnt keletkezett p6nzmaradv6ny vizsgiilata. az
<isszetev6k

keletkezdsdnek elemzdse,

-

krilso ellenorz6sek megriliapit6sait k<lvet6 intdzkeddsek eredm6nyess6gdnek
vizsgailata.

-

kcizbeszerz6sek ds a kozbeszerz6si eljdriisok ellen6rzdse,
az EU-s fonrlsokkal megval6sul6 fejlesa6si feladatok teljesit6s6nek ellen6rzdse.

Az ellen6rz6sek kiemelt tertileteit minden 6vben t-eltil kell vizsgilni ds a megviiltozott
l'eladatokhoz. k<iriilm6nl ekhez igazitani.

Bokor Kiizs6g Onkormilnyzata Polgirmester6t6l
3066 Bokor. Szabadsiig rit l-1.
telqlbn: 32 468-4 85
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

2 szdmu

meiliklet

Bokor Ktizs6g Onkorminy zatilnak
2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terre
A stratdgiai terv, valamint az ezzel <isszhangban 6116 dves ellen6rz6si tervek k6szit6s6t - a
kolts6gvet6si szervek bels6 ellen6rzds6r6l sz6l6 37012011 (XII:31) KormriLnl,rendelet
hatitrozza meg.

Az 6ves ellen6rz6si feladatok meghatiiroz6srfur6l figyelembe vetttik a prioritiisokat, valamint a
vezetoi j avaslatokat.

A

2021. dvi 6ves ellen6rz6si terv kialakit6siit megalapoz6 f6bb kock6zati tdnyezok

a

kdvetkez6k voltak:

A mrikod6s szab6lyozotts6ga

A

szab6lyoz6s 6rv6nyestil6se a gyakorlatban

Humiin er6fon6s (gazdasiigi appariirus szem6lyi feltdtelei 6s szakk6pzetts69e)
A gazddlkodrisi tevdkenysdg trirgyi ds inform6ci6s felt6telei
A mrikdd6si bevdtelek
A miik<rd6si kiad5sok
A belektetett eszkoz ii{lom6ny nett6 6rt6ke
Kozbeszerzdsi drtdkhatrir alatti beszerzdsek lebonyolitrisa
Az alkalmazotti ldtsz6m nagysriga
Elozo fenntarttri ellen6rz€skor meg5llapitott hib6k sz6ma
A belso kontrollrendszer kialakitiisa. mrikcidtetdse

r\ 2021. 6vi cllendrz6sre iavasolt teriilet az al:ibbi:
Tdrsva: A normativ iillami t6mogat6sok ig6nyl6sdnek. felhaszn6lisrinak 6s elszrimol6siinak
ellenorzdse.

C6l: annak megrillapitdsa. hogy a normativ illami t6mogatdsok ig6nyldse. f'elhaszndldsa es
elsziimol6sa a jogszabrilyokban el6irtaknak megfeleloen tijrt6nik e.

Bokor Ktizs6g On korminyzata Polgirmestcr6ttil
3066 Bokor, Szabadsdg ir1 J4.
tclclbn: .]2/468-485
e-'11a!l: titkarsag@matraszolos.hLl

Bokor Ktizs6g OnkormSnyzatSnak 2021 6vi bels5 ellen6rzrisi terve
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C6l: annak mcgrillapitiisa, hogy a
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A vezet6sdg agg6lyai

.jogszabrilyokban
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