
















































 1 

 
Belső ellenőrzés kapacitástervezés 

 
A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31.§ (4) bekezdése előírásainak megfelelően az 
alábbiak szerint alakul a belső ellenőrzés kapacitásának meghatározása:   

 
I. Kapacitás meghatározása az Úrkúti Polgármesteri Hivatal külső szakértő 
bevonásával történő belső ellenőrzésre vonatkozóan: 
 

Megnevezés Szakértői 
napok száma 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása: 50 

- ebből Úrkút Község Önkormányzata és fenntartott 
intézménye 

30 

- ebből Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
fenntartott intézménye 

20 

Tanácsadói tevékenység/ soron kívüli ellenőrzés 5 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye:  
Kockázatelemzés, éves összefoglaló jelentés, éves 
ellenőrzési terv elkészítése, stratégiai terv készítés 

5 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 
összes tevékenység kapacitásigénye 

60 

 
A tervezett ellenőrzések kapacitásigénye tartalmazza a helyszíni ellenőrzések és a jelentés-
tervezet elkészítésének erőforrásigényét is. Az éves tervet úgy kell összeállítani, hogy abban a 
soron kívüli ellenőrzésre is jusson kapacitás. A tanácsadói tevékenységre és soron kívüli 
ellenőrzésre 5 szakértői nap van tartalékolva.  
Úrkút Község Jegyzője külső szakértő megbízásával gondoskodik a belső ellenőrzési 
feladatok ellátásáról. 
Kiss Lilla Veronika, okleveles közgazdász, kisadózó egyéni vállalkozó a Nemzetgazdasági 
Minisztérium nyilvántartásában szerepel, belső ellenőri regisztrációs száma: 5113595, ÁBPE 
II. továbbképzésnek 2020-ban eleget tett. A belső ellenőrzés területén 7 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 2017. óta egyéni vállalkozó, mintegy 20 települési és nemzetiségi 
önkormányzat, illetve fenntartott intézményeik belső ellenőrzését látja el Vas és Veszprém 
megyékben.  
Végzettségek:  
Széchenyi István Egyetem, Gazdálkodási szak, Pénzügy és menedzsment szakirányok, 
Komparatív Gazdaságpolitika Egyetemi kiegészítő képzés 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem, Master of Business Administration, 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem, Mulitidiszciplináris Tudományok 
Doktori Iskola, Gazdaságpolitika szakirány 
Közigazgatási versenyvizsga és Közigazgatási szakvizsga, ÁBPE I-II. továbbképzések 
Korábbi munkahelyek: 
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2010-2012: belső ellenőr, 2012-2017: pénzügyi 
osztályvezető 
Celldömölki Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. 2017-2019: ügyvezető 
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Úrkút Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve                               
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés: 30 ellenőrzési nap felosztása 

Ellenőrizendő folyamat és 
szervezet  

Ellenőrzési stratégia Kockázati tényezők, feladatok Ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzés 
ütemezése 

Kapacitás 
szükséglet 

1. Belső szabályozottság 
Úrkút Község 
Önkormányzata és az 
Úrkúti Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában  

Ellenőrzés célja: Az önkormányzat 
működésére és gazdálkodására 
vonatkozó belső szabályzatok 
jogszabályi előírásoknak való 
megfeleltetetése   
Ellenőrzés tárgya: belső szabályzatok  
Ellenőrizendő időszak: 2020.év és az 
aktuális időszak  
Ellenőrzés módszerei: dokumentum 
alapú mintavételes ellenőrzés, interjú 
 

-Szt., Ávr., Ber. szerint előírt 
kötelező belső szabályzatok 
megalkotása 
-szervezeti sajátosságoknak 
megfelelő szabályozási struktúra 
kialakítása 
- hiányzó belső szabályzatok 
megalkotására javaslattétel 
- hatályba léptetés, megismerési és 
felelősségvállalási nyilatkozatok 

 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
2021. I-II. hó 
 
Jelentés: 
2021. február 
28. 

 

  
20 szakértői 
nap 

2. Követeléskezelés, 
követelésértékelés Úrkút 
Község 
Önkormányzatánál 

Ellenőrzés célja: a követeléskezelés 
jogszabályi előírásoknak való 
megfeleltetése, követelésbehajtás, 
bevétel realizálás segítése 
Ellenőrzés tárgya: követelésállomány  
értékelése a mérlegben 
Ellenőrizendő időszak: 2016-2020. év  
Ellenőrzés módszerei: dokumentum 
alapú mintavételes ellenőrzés, interjú 
 

- 2020. évi mérleg alátámasztó 
leltár, követelésértékelés analitikus 
kimutatása 
- csatornaérdekeltségi 
hozzájárulás, helyi adóhátralékok, 
térítési díj hátralékok vizsgálata 
Szt. szerint behajthatatlannak 
minősülő követelések vizsgálata, 
értékvesztésként történő leírás 
szabályszerűsége 

 
szabályszerűségi 
és pénzügyi 
ellenőrzés 

2021. IX-X. 
hó 
 
Jelentés: 
2021. október 
31. 

10 szakértői 
nap 

 
Úrkút, 2020. október 19. 

Készítette:                                                                                                                                                                   Jóváhagyta: 
 
                                     Kiss Lilla                                                                                                                                                  Puskády Norbert  

Regisztrált belső ellenőr                                                                                                                         Úrkút Község Jegyzője 






























