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Garrib Kiizs6s Onkorminvzat K6Dvisel6-testiilet6nek
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Garrib Kiizs6g Onkorm:inyzathnak 2021-2024. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terv6nek
6s a 2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogaddsdrtll

Az dlet- 6s vagyonbiztons6got veszdlyezteto tdmeges megbetegeddst okoz6 vilagj6rvdny
kdvetkezm6nyeinek elh6ritasa, a magyar dllampolgrirok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v:isa
6rdek6ben a Magyarorsz6g Kormdnya 6ltal a vesz6lyhel.vzet kihirdetdsdr<il sz6l6 47812020. (XI.
3.) Korm. rendeletdben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6favddelemrdl 6s a hozzri
kapcsol6d6 egyes tdndnyek m6dostrisdr6l sz6lo 2011. 6vi CXXVII. torvdny 46. $ (4)
bekezd6s6ben meghat6rozott jogkdrdmben eljdn'a az alebbi hat6rozatot hozom:

Gardb K6zs6g Onkorm6nyzatanak K6pvisel6-testtilete a hatilrozat melldkletdben foglalt
tartalommal ellogadja az dnkormanyzal202l-2024. dvi stratdgiai bels6 ellen6rzdsi tervdt ds a

hallrozal 1. mell6klete szerint j6v5hag1,ja.

2. Garib Kozsdg Onkorm lnyzatinak K6pvisel6+esttilete a hatdrozat melldklet6ben foglalt
tartalommal elfogadja az rinkorm6nyzat 2021. 6vre vonatkoz6 bels<j ellen<irzdsi terv6t (2.

mell6klet)

Ciar6b. 2020. december 8
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2021-2021. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terv6nek

6sa

2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogad6srihoz
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Az lllan:Jrrlzrarti\sr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvdny (a tovribbiakban: Aht.) 61. g-a szerint az
rillamh6ztartdsi kontrollok c6lja az rillamhiutarlas pdnzeszkdzeivel 6s a nemzeti vagyonnal
tri(6n6 szab6lyszerii, gazdas6gos, hat6kony 6s eredmdnyes gazdrilkodris biztosit6sa. Az
iillamh6ztartris bels6 kontrollrendszere a kcilts6gvet6si szervek belso kontrollrendszere
keret6ben val6sul meg, beledrtve a bels6 ellen6rzdst is.

Magyarorsz6g helyi rinkormanyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. torvdny 119-120. $-a
rendelkezik a helyi dnkorminyzatok bels6 kontrollrendszerdr6l. A 120. $ a pdnztigyi bizottsdg
feladatait irja e16, mig a 119. S (3)-(4) bekezd6se szabdlyozza a bels6 kontrollrendszer
miikddtetds6t. Ezen beltil keriil eloiriisra, hogy a jegyz6 kdteles a jogszab6lyok alapj rln
meghatarozott belso kontrollrendszert mLikrjdtetni, amely biztositja a helyi cinkorm6nyzat
rer.rdelkez6s6re 6116 forriisok szabdlyszerti. gazdasiigos. hatdkony 6s eredm6nyes
t-elhasznriliisdt. A jegyz<! kciteles gondoskodni toviibbA - a bels6 kontrollrendszeren beliil - a

bels6 ellen5rz6s mrlkodtet6sdrol az iilamhdztart6sdrt felelos miniszter altal kdzzdtett
m6dszertani ttmutat6k 6s a nemzetkdzi bels6 ellen6rz6si standardok tigyelembevdtel6vel. A
helyi onkorm6nyzatnak a belso ellenorzds keret6ben kell gondoskodni a feliigyelt
k<iltsdgvetdsi szen'ek ellenorz6s6rol is. A szabiilyoziis szerint a licll i 6nkorm6nyzatra
vonatkoz6 dves ellenorz6si ten et a k6pvisel6-testiilet az eliizii 6v december 31-6ig hagyja
j6vn.

Az Aht. szerint a helyi cinkormdnyzat 6s k<llts6gvetdsi szenei bels6 ellen6rzdsdre vonatkoz6
rdszletes szab6lyokat jogszabaiy tartalmazz^. E rendelkez6seket a kiilts6gvet6si szervek
bels6 kontrollrendszer6rdl 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l6 370/2011.(XIHf .)
korm{nyrendelet (a tov{bbiakban: Bkr.) hati,rozza meg.

A M6trasz6l6si Kiiziis Onkorm:lnyzati Hivatalndl a jogszabrilyban eloirt kdtelezettsdgdnek
eleget t6ve. polgari jogi szerz6d6s keret6ben lbglalkoaat 1 fd bels6 ellen6rt, aki - jogszab6lyi
rendelkez6s alapj6n - a belso ellenorzdsi vezet6i feladatokat is ell{itja.

A 2021. 6vi ellen6rz6si terv a strat6giai ellen6rz6si tenryel iisszhangban keriilt
tisszeillitisra, a bels6 ellen6rz6sre rendelkez6s6re rilli er6forrdsokat figyelembe y6ve.

Az ellenorz6si prioritrisok meghatArozasdnii, az ellenorz6sre keriil6 szervezetek ds

folyamatok kivtilaszt6s6nril a k6vetkez6 szempontok dwdnyest.iltek:

a Bkr. alapj 6n vizsg6lni 6s 6rt6kelni kell a bels6 kontrollrendszer miikoddsdt
vizsgrilni keil a gazdrilkodiis sordnjelent<is p6nztgyi kihat6ssal bir6. magas bev6teli ill.
kolts6gszintti folyamatok szab6lyszerLisdg6t
biztositani kell az Onkormrinyzat t'eliigyelete alatt ri116 on6l16an m[k<,d6 6s

gazd6lkod6-, az onrill6an mrikrrd6 k5lts6gvet6si szervek valamint a trirsukisok 6s a
nemzetisdgi dnkormiinyzatok ellen6rzds6t.
az elozo 6vek belso ellenorzdsi tapasztalatait alapul vdve a bels6 ellenorzds 6ltal tett
javaslatok realizriliisrinak ut6ellenorzds6rol gondoskodni kell.

K6rem a tisztelt K6pviseld-testiiletet az el6terjeszt6s megt{rgvaLisrlra 6s a hatfrozati
javaslat elfogad6s6ra!
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HATAROZATI .IAVASLAT

Gar:ib Kiizs6g 6nkormrlnvzat K6pviselii-testiilet6nek
......t2020. (,....,........) hatirozata

Gar{b Kiizs69 OnkormdnyzatAnak202l-2024. 6vi strat6giai trels6 ellen6rz6si terv6nek
6s a 2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terv6nek elfogadis{rril

1. Gardb K<izs6g Onkorm inyzatinak Kdpvisel6+estiilete a hatarozat melldkletdben foglalt
tartalommal etlogadja az dnkorm6nyzar 2021-2024.6vi stratdgiai bels6 el1en6rz6si terv6t

ds a hatiirozat 1. mell6klete szerint j6v6hagyja.

2. Garrib K<izs6g 6nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testtil ete a harlrozat mell6kletdben foglalt
tartalommal ellogadja az cinkorm6nyzat 2021. evre vonatkoz6 belsS ellen6rz6si ten,et (2.
melldklet)

Gartfi.2020. december 8

M{rkus Sindor
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1 sziimri melldklet

Garrlb Ktizs6g On kormrlny zatilnak
2021-2024. 6vi strat6giai bels6 ellen6rz6si terve

Gar6b Kcizsdg Onkorm6nyzat. illetve az 6ltala l'enntartott

kolts6gvet6si int6zm6nyek vonatkozi{s6ban az alibbi strat6giai ellen6rz6si tervet teieszem
elo:

1. Gar{b Ktizs6g dnkorm{nyzatrinak hosszri trivri c6lkitiiz6sei 6s az azzal

iisszhangban l6v6 bels6 ellen6rz6si strat6giai c6lok

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzatdnak alapveto c61ja, hogy biaositsa a telepiilds

miikodokdpessdg6t, az 0nkormrinyzat Szen'ezeti ds Miik<td6si Szab6lyzat6ban meghatdrozott

kOtelez5 6s cjnkdnt vrillalt feladatok ell6tdsiihoz sziiks6ges forriisok megteremt6s6vel.

Ezek teljesit6se 6rdekdben a k61ts6gvet6si szervek bels6 ellenorzdsdr6l 6s bels6

kontrollrendszerdr6l sz6l6 370/201 1.(XII.31.) Kormrinyrendelet (tov6bbiakban Bkr.) alapjan -
0sszhangban az Onkorminyzat gazdas6gi programjdval - Gardb K<izsdg Onkormdnyzat. belso

ellenorz6sdre vonatko26 stratdgiai terve az al6bbiak szerint kertilt meghat6roz6sra.

A bels6 ellenorzds riltaliinos strat6giai cdtja, hogy hozzi4itrullon az Onkorm6nyzat 6ltal

kitiizdtt strat6giai c6lok eldrds6hez, mel,vek a gazdas6gi programban ds a ki.ikinbtiz6

koncepci6kban keriiltek megfbgalmazrisra.

Ciarrib Kozsdg Onkormrinyzata strat6giai ltladatait alapvetoen:

Magyarorsz6g helyi onkorm6n-v zatairol szolo 2011.6r,i CLXXXX. torv6ny 6s az

Onkorm6nyzat Szen'ezeti ds Mrikcidesi Szabiiy zata

kdtelez6en elletand6.

helyi kcizszolgdltat6sok k<ir6ben teljesitendo.

tink6nt v6llalt feladatai. illetve

a fenntart6i kdrdbe tarloz6 int6zm6nyek 6ltal ell6tott leladatok 6sszetdtele. nagys6ga,

az el6rend6 c6lkitrizdsek.

a vezetoi elv6riisok,

6s az dnkormiinyzat gazdas6gi programja hatitrozza meg.

A stratdgiai ellen6rz6si tervnek <isszhangban kell lennie az <inkorm6nyzat hosszu t6vit

c6ljaival, az ell6tand6 feladatokkal.

Az dnkormSnyzat hosszi t6vir c6lkittiz6seit elosegito belso elien6rz6si hosszt t6vri

cdlkitrizdsek 6s strat6giai c6lok az akibbiak:



Ga16b Ktizs69 0nkorminl zata Polglrmester6tril
3067 Gar:ib Pet6fi utca 5.

telefon: 06-32/{68-,185
e-mail: til kaI.sagaA mat raszolos.hu

a gazdAkodessal kapcsolatos feladatok szab6lyszenisdgdnek biAosit6sa a

miik6dSk6pessdg ds pdnziigyi egyensuly megteremrdse 6rdek6ben,
vizsg6lni 6s 6rtdkelni a pdnziigyi ir6nyit6si 6s ellen6rzdsi rendszerek miik<id6sdnek
gazdas6goss6gat, hat6konys6g6t 6s eredmdnyessdg6t,

a pinziigyi egyensulyi helyzetet befoly6so[6 d<int6sekkel kapcsolatos f'eltSrt kockrizati
tdnyez6k elemz6se,

a feladatok gazdasrigos. hatdkony 6s eredm6nyes ell6t6siinak megalapoz6sa,

vizsgrilni a rendelkez6sre 6116 eroforr6sokkal va16 gazddlkoddst, a vagyon meg6vesAt
6s gyarapitrisrit, valamint az elszrirnolasok, besz6mol6k megbizhat6s:igrit.
a FEUVE rendszer miikddds6nek folyamatos vizsgiilata,
az lnkofinittyzat bevdtelei kozdtt jelent6s 6llami tdmogatiis igdnylds6nek ds

elsz6moLis6nak szab6lyszenisdg6nek biztosit6sa.
a p6nztigyi 6s szimviteli rendszer szab5lyozottsrigiinak ellen6rz6se. figyelemmel a
jogszabrilyi viiltoziisokra,
aj6nliisokat, javaslatokat megfogalmazni a kock6zati t6nyez6k. hi6nyoss6gok

megsziintetdse. kikiiszcibdl6se vagy csokkent6se, valamint a szabrilytalans6gok

megel6z6se, illetve fblLir6sa 6rdek6ben. szab6lyszenis6gi, pdnziigyi, rendszer ds

teljesitm6ny ellen6rz6sek. valamint infbmatikai rendszerellenorz6sek vdgzdse.

bels6 kontrollrendszer miik6dds6nek 6s hat6konys6giinak vizsgdlata.

a korribbi ellen6rzdsek altal feltArt hianyossegok. javaslatok hasznosuliis6nak

kontrollja
magas kock6zatf rendszerek, folyamatok ellen6rz6se dves ciklusokban. illetve
lehetos6g szerint.

kozepes kockiizatri rendszerek. lblyamatok ellenorz6se 2 dves ciklusokban. illetve
lehetosdg szerint.

alacsony kock6zatri rendszerek, fblyamatok ellenorzdse 3 6ves ciklusokban, illetve
lehet6s69 szerint

az ontormiinyzat kotelezo ds dnkdnt v6llalt feladatai gazdas6gos. hat6kon1" 6s

eredmdnyes v6grehajt6s6nak e16segit6se.

az tinkormiinyzat intdzmdnyei. gazdasrigi t6rsas6gai mrik<id6s6nek folvamatos

ellenorz6se,

az intdzmdnyrendszer mrikdd6s6nek. gazdrilkodds6nak helyzet6rol megf-elel6 6ttekintds

nyuit6sa.

az Onkormenyzati Hivatalban 6s az cinkorm6nyzat f'enntart6s6ban miik6d6

int6zrn6nyekben a hat6lyos jogszab6lyok. 6nkormrinyzati rendeletek 6s belso

szabily zatok maraddktalan betartatdsa.

az adolt szeNezet keretein beliil racion6lis feladatellAtiist szorgalmaz6sa,

a rendelkez6sre ril16 er6forr6sokkal val6 gazdiilkodiis vizsgiilata.

a no(nativ iilami hozzifi{ruldsok 6s normativ. kdtdtt f-elhaszniil6sri trimogatasok

ig6nyldse 6s elsziirnol6sa jogszab6lyi eloiriisoknak val6 megfeleldse.
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aj6nl6sok ds javaslatok meglbgalmazasa a kock6zati tdnyezok, hi6nyoss69ok

megsziintet6se. kikiisz6bdl6se vagy csdkkentdse. valamint a szab6lytalansrigok

megeloz6se, feltarasa 6rdek6ben.

a kiilso 6s belso ellen6rzdsek javaslatai alapj:in megtett int6zkeddsek nyomon
kovetdse,

kockdzatelemz6sen alapul6 6ves ellen6rz6si terv kidolgoz6sa.

2. A bels6 kontrollrendszer 6rt6kel6se

A bels6 kontrollrendszer az Allamhiutartiisr6l sz6l6 t6rv6ny. 69 $-riban meghatiirozott

rendszer, amely a kockazatok kezeldsdre 6s a t6rgyilagos bizonyoss69 megszez6se 6rdek6ben

kialakitott fo lyamatrendszer.

A bels6 kontroilrendszer miikodtetds6nek c6lja, hogy az Onkormdnyzati Hivatal es az

onkormiinyzat int6zmdnyei :

- a tevdkenys6geket szabflyszeriien, gazdas6gosan, hat6konyan ds eredm6nyesen

hajtsdk v6gre;

- teljesits6kazelszrlmolesikdtelezefts6geket;
- megv6djdk az erolorriisokat a vesztesdgekt6l, krirokt6l 6s a nem rendeltet6sszeni

hasznrilatt6l.

A k<ilts6gvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerd6rt a k6lts6gvet6si szerv vezetoje felel6s. aki

k6teles - a szervezet minden szind6n drv6nyesiilS - megfelel6

a) kontrollkcirnyezetet.

b) integr6lt kock6zatkezeldsi rendszert,

c/ kontrolltevdkenysdgeket,

d) intbrm6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszert.

e) monitoring rendszert

kialakitani 6s mrik<idtetni.

A koltsdgvetdsi szen'ek Bkr. 8. .s-a a belso eilenorz6s feladat6nak hatLrozza meg a bels6

kontrollrendszerek jogszabdlyoknak 6s szab6lyzatoknak val6 megfelelo ki6pit6s6nek,

miikrid6s6nek elemz6s6t. vizsgrilat6t 6rtdkeldsdt. tov:ibbii a bels6 kontrollrendszerek

gazdas69os, hat6kony ds eredmdnyes mrikijd6sdnek elemz6sdt, vizsgrilatrit. drtdkelds6t.

A belso ellenorz6s az cinkorm6nyzat c6ljainak el6r6se 6rdek6ben a Polg5rmesteri Hivatalniil ds

az int6zmdnyekn6l a soros ellen6rz6sek alkalmrival elemzi, vizsgrilja 6s 6rt6keli a

kockizatkezel6si, (pdnziigyi) iranyit6si ds kontroll elj6rrisok mr.ikdd6sdt, bele6rtve a
lblyamatba 6pitett, elozetes, ut6lagos 6s vezet6 ellenorz6st (FEUVE) is.

3. A kock{zati t6nyez6k 6s 6rt6kel6siik
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Az dnkorm6nyzatra ds az intdzmdnyeire hat6 kock6zatok a k6vetkezok:

- A jogszabdlyi v5ltoz6sok figyelmen kivtil hagy6sa, a helyi szab6lyoz6sok hi6nya.

- A k6lts6gvet6sben betervezett bevdtelek elmaradiisa. el6re nem tervezett kiad6sok

felmert.ildse. lbn6shianyb6l ad6d6 kockiizat.

- Nem megfelel6 inform6ci6riramlds a szervezeten beliil.
- A nem megfelel6 dokument6ltsig.
- A gazdrilkod6s targyi feltdteleinek hiiinya.

- A dolgoz6k k6pzetts6g6nek 6s gyakorlat6nak hirinya.

Intdzm6nyeink tevdkenys6ge tdbbnyire kdtelezoen ellatand6 6llami feladatokra korliitoz6dik,

ez6( bev6teleiket a viiltoz6 piaci 6rviszonyok kev6sb6 befbly6soljrik. Csup6n a beszerzdsekn6l

6rz6kelik a versenyhelyzet iirakra gyakorolt hatasat. amit bizonyos m6rt6kig ki lehet vddeni.

6lni lehet alkalmank6nt a kindlati piac lehet6sdgeivel, 6rajiinlatok bekdr6se ds a ktizbeszerz6si

eljar6s lefolytatdLsa r6v6n.

A rendszeresen elv6gzett

gazdalkod6sban ds annak

minimalizrilhat6k.

t'eliigyeleti 6s pdnziigyi ellen6rzdsekkel az inlezmdnyi

dokument6ltsiigeban rejlo kockdzatok visszaszorithat6k.

A kockdzatkezelds feladat- 6s hatrisk<irdt kiil6n szabril-vzatban. munkakori leir6sokban. vezetoi

utas iLasokban kell szabalyozni.

,1, A trels6 ellen6rz6sre vonatkozti fejleszt6si terv

Onkormrinyzatunk jogszabrilyban eloirt kotelezetts6g6nek eleget t6ve, tov6bbra is t6rsuliisos
formdban tesz eleget a bels6 ellenorzdsi feladatok ell6t6s6ra. A T6rsul6sban tbglalkoaatott 1

fo bels6 ellen6r - jogszab6lyi rendelkezds alapj rin - a bels6 ellenorz6si vezetoi feladatokat is
ell6tja.
A kiilso szolg6ltat6 kivdlasztrisakor minden esetben figyelemmel kell lenni a Bkr. 24.$ -ban

el6irt riltaliinos ds szakmai ktivetelmdnvekre. A kiils<i szakdrto biaositja a folyamatos

A strat.;giai terv kialakitrisakor figlelembe vett kockaz ati elemek az al6bbiak:
- a gazdasiigi. jogi ds szabrilyoziisi. politikai kdm.vezet r,6ltoziisa.

- az Onkorm6nyzatok t-eladatainak villtoz6sa. struktur6lis dtrendezoddse.

- a szervezet. a mtik<idds dsszetettsdge.

- a sz6mviteli rendszerek megbizhat6s6ga.

- a szabiiyozottsrig hi6nya.

- a szervezet 6lland6s6ga,

- az inlormdci6riraml6s 6s informaci6nyitjtiis el6gtelensdge.

- a dolgoz6k k6pzetts6ge, gyakorlottsiiga 6s hozz66rt6se,

- az iiltaliinos kiils6 6s belso ellenorzdsi kornyezet,

- a miik<tddsi krimyezet kockazatai.

- az elemi csap6sokb6l ered6 kockrizatok.
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toviibbk6pz6s6t, szakmai konzult6ci6kon va16 r6szvdteldt. illetve a feladat elkitas infbrmatikai
h6tter6t.

A belsci ellen6rz6si tev6kenys6get vdgzokre vonatkoz6 fejlesztdsek c61ja, hogy a belso
ellen6rdk kdpzettsdge 6s szakmai gyakorlata kieldgitse az ellen6rz6si tevdkenys6ggel szemben
tiimasztott szakmai kovetelm6nyeket. Az ellen6rrikkel szemben elviiriis a tov6bbkdpz6seken
va16 r6szvdtel, a folyamatos felk6sziil6s, illetve a felkdsziilts6g az ellenorizend6
szeruezel i elemek sajatossdgai ra.

5. A bels6 ellen6rz6s t{rg;-i 6s inform:lci6s ig6nye

Az ellencirzdtt szervek (az Onkormrinyzati Hivatal 6s az dnkormdnyzati int6zm6nyek)
k0telesek

a helyszini ellen6rzdsek alkalmiival az ellen6rok szttmira megfelel6 munkakdriilm6nyeket
biztositani (Bkr. 28. $ d) bekezd6s).

6. Az ellcnijrz6s 6ltal vizsgflandri teriiletek

Az int6zmdnyek ellen6rz6sckor a vizsg6land6 teriiletek meghatArozis6nal a vonatkoz6
jogszab6lyi el6irrisokon feliil figyelembe kell venni a fenntaftott intdzm6nyi szervezet

struktrirajaban vagy tevdkenysdgdben bekcivetkez6 v6ltoz6sokat is.

Els6dleges szempont az ellen6rzds mrikodtet6s6t illet6en, hogy biztositsa az 6nkorm6nyzat,

illetve az int6zmdnyek rendelkezdsdre 6il6 lorrdsok szabiilyszeni, szab6lyozott. gazdas6gos.

hatdkony 6s eredmdnyes f'elhasznd16s6t.

Gar6b Kdzs6g Onkormiinyzata valamint a bels6 ellen6rz6s kiemelten kezelt teriiletei:
a szab6lyozottsdg aktualiz616sa 6s 6rw6nyestldse a gyakorlatban,

az operativ gazddikod6s szab6lyainak betarfuisa,

a gazd6ikod6si szempontb6l l6nyeges hat6su feladalok, tertiletek ellen6rzdse,

a nomativ itllar hozzdjintl6sok 6s normativ t6mogat6sok ig6ny16se ds elszdmol:isa
jogszab6lyi el6ir6soknak val6 megle1el6se,

a kolts6gvet6si 6v eredm6nyek6nt keletkezett p6nzmaradvdny vizsgitlata, az

cisszetev5k

keletkez6sdnek elemz6se,

ktils6 ellen6rzdsek meg6llapit6sait koveto int6zked6sek eredm6nyess6g6nek

vizsg6lata,

kozbeszerz6sek 6s a kozbeszerz6si elj6riisok e11en6rz6se,

az EU-s forrrisokkal megval6su16 fejleszt6si feladatok teljesit6s6nek ellen6rz6se.

Az ellen6rzdsek kiemelt tertileteit minden dvben leiiil kell vizsg6lni 6s a megv6ltozott

feladatokhoz. kdriilm6nyekhez igazitani.
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2 sz6mt melldklet

Ga rib Ktizs6g 0nkormf ny zatanak
2021. 6vi bels6 ellen6rz6si terye

A strat6giai terv, valamint az ezzel dsszhangban dll6 6ves ellenorz6si tervek k6szitds6t - a

k<lltsdgvet6si szervek bels<i ellenorzdserol sz6l6 37012011 (XII:31) Korm6nyrendelet
hat6rozza meg.

Az 6ves ellenSrzdsi feladatok meghataroz:isiin6l figyelembe vettiik a prioritdsokat, r,alaminr a

vezetoi javaslatokat.

A 2021. dvi 6ves ellenorzdsi terv kialakit6srit megalapoz6 f<jbb kock6zati t6nyez6k a

kdvetkez6k voltak:

A mrikod6s szab6lyozotts6ga

A szab6lyoz6s 6rvdnyesti16se a gyakorlatban

Humiin er6lbniis (gazdas69i appariitus szemdlyi feltdtelei 6s szakk6pzettsdge)

A gazd6lkodrisi tevdkenys6g trirgyi 6s inform6ci6s felt6telei
A miikrid6si bevdtelek

A mrikdd6si kiad5sok

A befektetett eszkdz iillomdny nett6 6rt6ke

Kozbeszerzdsi 6rt6klatfu alatti beszerzdsek lebonyolitdsa

Az alkalmazotti l6tszim nagysrlga

E16z6 fenntart6i ellen6rz6skor meg6llapitott hibriLk sz6ma

A bels6 kontrollrendszer kialakit:isa. mrik6dtetdse

Tirsva: A hely'i ad6z6s rendj6nek vizsgdlata.

C6l: annak meg6llapit6sa, hogy az dnkormAnyzal altal kivetett helyi ad6k a jogszabrilyokban

eloirtak betartdsrival trifi6nik e.

-{.2021. 6vi ellen5rz6sre iavasolt teriilet az aLibbi:



Garrih I(iizs6g t)nkorurinyzata l'olglinncste1616l
-1067 (lalrib. Pet6fi u(cn 5.

telefrrrr: 0 6-J 2/.16 tl -.1ti 5

c-rnail: tit ka lsrrulrt'nral rirsrokls.h u

Gar6b Ktizs6g 6nkorm6nyzat6nak 2021 6vi bels5 ellen5rz6si terve

I fo belso
ellen6r

Gariib Kdzsig
Onkorrn6nyzata

Ktiliin titemterv
szcrint

RendszerellenorzdsT6rgva: A helyi adirz6s rendjinek
vizsgrilata.

C6l: annak megrillapftrisa, hogy az

tinkorrriinyzat iiltal kivelett he lyi
ac16k a.l ogszab6lyokban ekiirtak
beta|tiisiit al tri|tdnik e.

Mridszcrc: dokunrcntumokon
alapul6, sz(r16prohaszerir is tdtcles.

Id6szak: 2020. cs 2021 ev

Ilelso kontrollok
megbizhat6sriga,
szabalytalansdgok
lchetost!gc

ViilLoziisok/ j ogszabdly i,
szcmdlyi/

n vezet6sdg aggalyai.

Ellen6rzend6
folyamatok 6s

szervezeti
egys6gek

Az ellen6rz6sre vonatkoz6
strat6gia (ellenorzds cdlja, m6dszere

t6rgya, tededelme, ellen<irz6tt
idoszak.y

Er6forr6s
sziiks6gletek

Az cllen6rz6s
iitemez6se

Azonositott kockizati
t6nyez6k

Az ellendrz6s
tipusa


