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A Tolna Megyei Önkormányzat  

Belső Ellenőrzési Szabályzatáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  92. §-ának (3)-(12) bekezdései, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet  1. § (2) bekezdése b.) pontjának és a 36. § (2) 
bekezdésének előírásai szerint, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 
szóló 1991. évi XX. törvény 140. §-ának figyelembe vételével az Önkormányzati Hivatal és 
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
e szabályzatban foglalt előírások szerint gondoskodik. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerekkel értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak 
hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a 
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés 
megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője, illetve a 
fenntartó részére. A belső ellenőrzés során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, 
valamint a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint el kell látni a megyei 
fenntartású intézmények éves elemi szintű beszámolói megbízhatóságának ellenőrzését 
 
 

1. A szabályzat hatálya 
 
. 
1.1  A szabályzat hatálya a megyei önkormányzati hivatal belső ellenőrzési csoportja által 
végzett ellenőrzésekre terjed ki.  
1.2   Az Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjának ellenőrzési hatásköre az 
önkormányzat  valamennyi megyei alapítású önkormányzati költségvetési szervre kiterjed. 
1.3  A szabályzat hatálya nem terjed ki a megyei fenntartású intézmények és az 
önkormányzati hivatal folyamatba épített, illetve előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzéseire (FEUVE), de az Önkormányzat Hivatalának Belső Ellenőrzése vizsgálja 
ezek hatékonyságát. A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti 
egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, melynek 
létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős a 
pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembe vételével. A költségvetési szerv 
vezetője köteles olyan szabályzatot kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
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2.  Az Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjának feladata 

 
2.1 Vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelését. 
2.2 Vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 
2.3 Vizsgálja a költségvetési szerv rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, 
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát. 
2.4 Elvégzi, vagy külső szakértőket megbízva elvégezteti az ellenőrzési hatáskörébe 
tartozó költségvetési szerveknél az éves beszámoló megbízhatósági ellenőrzését, 
melynek végrehajtását fokozatosan 2010-re kell biztosítani. 
2.5 A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint 
elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetői számára a működés 
eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési, továbbá a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. 
A több költségvetési szervet érintő megállapításokról, elemzésekről összefoglaló jelentést 
készít a fenntartó részére. 
2.6 Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése kiküszöbölése érdekében a költségvetési szervek vezetői számára és 
ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a szükséges fenntartói beavatkozásra. 
2.7  Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján a megtett intézkedéseket. 
2.8  Elvégzi a belső ellenőrzés minőségellenőrzését. 
2.9 A nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési kézikönyv 
szerint tanácsadási tevékenységet lát el. 
 
 

3. Az ellenőrzés típusai 
 
 
3.1 Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy 
szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e és 
érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések 
előírásai; 
3.2  Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint 
az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 
3.3 Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, 
beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a 
szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül 
ellenőrzésre; 
3.4 Teljesítmény-ellenőrzés: az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok 
egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás 
gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata; 
3.5  Megbízhatósági ellenőrzés: a költségvetési szerv által működtetett folyamatba épített 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszer 
megfelelőségének, az éves elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való 
megfelelőségének, illetve a beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása 
szabályszerűségének minősítése. Az éves elemi költségvetési beszámolók 



 3

megbízhatósági ellenőrzését a pénzügyminiszter által közzétett módszertan szerint kell 
végezni, mely a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és az Állami Számvevőszék által 
kidolgozott módszertan figyelembevételével került kidolgozásra.  
3.6 Informatikai rendszerek ellenőrzése: a költségvetési szervnél működő informatikai 
rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok 
teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata; 

 
 

4. Az Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjának  
szervezeti és működési rendje 

 
4.1 Az Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja a Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatalának független szervezeti egységeként a megyei főjegyző közvetlen irányításával 
működik. A szervezeti egység működési rendjét bemutató folyamatábra a szabályzat 
mellékletét képezi. 
4.2 A belső ellenőrzési csoport vezetője a belső ellenőrzési vezető, aki felelős a belső 
ellenőrzési tevékenység megszervezéséért és a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 12. §-
ában foglaltak végrehajtásáért; továbbá köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet évente 
felülvizsgálni, a jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai illetve egyéb 
okok miatt szükséges módosításokat átvezetni. 
4.3 Az ellenőrzéseket a szervezeti egység köztisztviselői állományába kinevezett, a 
rendeletben megjelölt képesítési feltételeknek megfelelő belső ellenőrök végzik. Az 
ellenőrzés jellegétől függően, megbízás alapján más személy illetve szervezet is 
megbízható az ellenőrzés elvégzésével. A belső ellenőrzési vezető jogosult - 
ideiglenes kapacitás kiegészítés vagy speciális szakértelem szüksége esetén - külső 
szolgáltató bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének. A belső 
ellenőrzést megállapodás alapján végző külső személynek rendelkezni kell a 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában előírt képesítési feltételekkel, a 
speciális szakértelem szükségessége esetét kivéve a képesítési feltételek alól 
felmentés nem adható. A belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr a vizsgálat 
vezetője. 
4.4 A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalában az ellenőrzéseket megbízásos 
jogviszonyban kell elvégeztetni olyan esetben, amikor az ellenőrzés tartalma a megyei 
főjegyző szabályozási vagy ellenőrzési feladatát közvetlenül érinti. 
4.5 A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési 
standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta 
alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a megyei főjegyző által jóváhagyott 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. Az ellenőrzés program szerinti végrehajtásában 
befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan jár el. A megállapításokat, 
következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentést befolyástól mentesen állítja össze, 
melynek tartalmáért felelősséggel tartozik. 
4.6 A belső ellenőrzési csoport vezetője, illetve a belső ellenőr az ellenőrzési 
tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. A belső ellenőrök 
jogait és kötelezettségeit a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 12. §-15. §-a rögzíti. 
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5. Az ellenőrzött költségvetési szerv, illetve szervezeti egység jogai és 
kötelezettségei 

 
5.1 A szabályzat hatálya alá tartozó gazdálkodó szerv vezetője köteles a költségvetési 
szervnél kijelölni azt az utasításra jogosult személyt, aki a költségvetési szerven belül 
megszervezi az önkormányzati belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok zavartalan 
lefolyását. A kijelölt személy nevét, beosztását írásban kell közölni az önkormányzati belső 
ellenőrzési vezetővel. 
5.2 Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője és alkalmazottai jogosultak: 

a. az ellenőr személyazonosságának bizonyításra alkalmas okirat, illetve 
megbízólevél bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni; 

b. az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételt tenni és az 
észrevételekre választ kapni. 

5.3 Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője és alkalmazottai kötelesek: 
a. az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni és a belső ellenőrrel együttműködni; 
b. az ellenőr részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, 

nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén 
az eredeti dokumentumokat – másolat és átvételi elismervény ellenében – az 
ellenőrnek megadott határidőre átadni; 

c. az ellenőr kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, 
adatok) teljességéről nyilatkozni; 

d. a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a 
végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet 
készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a 
megyei önkormányzati hivatal belső ellenőrzési vezetőjét tájékoztatni; 

e. az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani. 
 
 

6. A belső ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendje 
 

6.1  A belső ellenőrzés tervezése 
 

6.1.2 A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és – a soron 
kívüli ellenőrzési igényeket is figyelembe véve – éves ellenőrzési tervet készít. Az 
ellenőrzési tervek készítésénél figyelembe kell venni, illetve mérlegelni kell a megyei 
főjegyző, a szakmai és pénzügyi irányítást végző hivatali szervezeti egységek vezetőinek 
és a Tolna Megyei Közgyűlés tagjainak javaslatait. A stratégiai terv határozza meg: a 
belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, melynek tartalmi elemeit a 
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 19. §-a rögzíti. Az éves ellenőrzési tervet a Megyei 
Közgyűlés hagyja jóvá. 
6.1.3 A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv a stratégiai terv 
célkitűzéseinek, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe 
vételével készül. Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 193/2003. (XI.26.) Korm. 
rendelet  21. §-a rögzíti. 

a. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető készíti el, melyet a Közgyűlés 
Elnökének előterjesztésével a Közgyűlés a megelőző év november 15.-éig hagy 
jóvá. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az 
abban szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.   



 5

b. Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a megyei főjegyző 
jóváhagyásával módosíthatja. A módosításról a Megyei Közgyűlés következő 
ülésén a megyei főjegyző beszámol.  

 
6.2 Az ellenőrzési program 
 
6.2.1 A belső ellenőrzési vezető minden egyes ellenőrzés lefolytatásához 
megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató 
belső ellenőröket, akik elkészítik az ellenőrzési programot. Az ellenőrzési programot a 
belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá. A programtól eltérni a belső ellenőrzési vezető 
jóváhagyásával lehet, a program módosítását a vizsgálatvezető kezdeményezheti. 
6.2.2  Az ellenőrzési program tartalmazza:  

a. az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, 
b. az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység megnevezését,  
c. az ellenőrzés tárgyát,  
d. az ellenőrzés részletes feladatait,  
e. az ellenőrzés célját, az ellenőrzendő időszakot,  
f. az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő 

hivatkozást,  
g. az ellenőrzés módszereit,  
h. az ellenőrök, szakértők, valamint a vizsgálatvezető megnevezését, megbízólevelük 

számát, a feladatmegosztást,  
i. az ellenőrzés tervezett időtartamát, a jelentések elkészítésének határidejét,  
j. a kiállítás keltét,  
k. a jóváhagyásra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát. 

 
 

6.3  A megbízólevél 
 
6.3.1 A belső ellenőrt – ideértve a külső szakértőket is – megbízólevéllel kell ellátni, 
amelyet a belső ellenőrzési vezető ír alá. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét a 
megyei főjegyző írja alá.  
6.3.2  Az iktatószámmal ellátott megbízólevél a következőket tartalmazza:  

a. a „Megbízólevél” megnevezést, az ellenőr nevét, beosztását, a személyazonosító 
igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványának számát. 

b. az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység megnevezését,  
c. az ellenőrzési program megnevezését,  
d. az ellenőrzés tárgyát,  
e. az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő 

hivatkozást, a megbízólevél érvényességi idejét,  
f. a kiállítás keltét,  
g. a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát. 

 
 
6.4  Az ellenőrzés végrehajtása 

 
6.4.1 Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az 
ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső 
szabályzatokban található leírások, útmutatók, ellenőrzési nyomvonalak, valamint az 
ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell 
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végrehajtani. Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát az ellenőr köteles 
vizsgálni. 
 
6.4.2 A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal 
megelőzően, szóban vagy írásban be kell jelenteni az ellenőrzött költségvetési szerv, vagy 
szervezeti egység vezetőjének. Ennek keretében a belső ellenőrzési vezető vagy a 
vizsgálatvezető tájékoztatást ad az ellenőrzés céljáról és formájáról, a felhatalmazásról, 
valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. Az előzetes bejelentést nem kell megtenni, 
ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsíthatja az ellenőrzés eredményes 
lefolytatását. Az előzetes bejelentés elhagyásáról a belső ellenőrzési vezető dönt. 
6.4.3 A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a megbízólevelét 
az ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjének, vagy az őt helyettesítő személynek. 
6.4.4 A vizsgálatvezető a költségvetési szerv vezetője által kijelölt személlyel együtt 
köteles gondoskodni az ellenőrzés összehangolt, az ütemezésnek megfelelő 
végrehajtásról. 
 
 
6.5  Az ellenőrzés megszakítása, felfüggesztése  
 
6.5.1 Az ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető megszakíthatja, ha soron kívüli 
ellenőrzést kell lefolytatni, vagy a belső ellenőr akadályoztatva van az ellenőrzés 
lefolytatásában. 
6.5.2 Az ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető felfüggesztheti az ellenőrzött 
költségvetési szervnél, szervezeti egységnél az ellenőrzés folytatását akadályozó 
körülmények fennállása esetén. Ellenőrzés folytatását akadályozó körülménynek 
minősül az ellenőrzöttnél az ellenőrzést érintő személyi változás, a számviteli rend 
állapota, a dokumentáció és nyilvántartások hiányossága, vagy az ellenőrzött 
költségvetési szervezet, szervezeti egység jogsértő magatartása. 
6.5.3 A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés megszakításáról vagy 
felfüggesztéséről írásban tájékoztatja, egyúttal határidő megállapításával felhívja az 
ellenőrzött szervezet vezetőjét az akadály megszüntetésére. Az ellenőrzést 
akadályozó körülmény megszűnését követő 30 naptári napon belül az ellenőrzést 
folytatni kell.  
6.5.4 Az ellenőrzés folytatásáról a belső ellenőrzési vezető írásban értesíti az 
ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjét. 
 
 
6.6  Ellenőrzési jelentés, összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 
6.6.1 A belső ellenőr az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait 
tartalmazó ellenőrzési jelentést, vagy több kapcsolódó témájú ellenőrzési jelentés alapján 
összefoglaló ellenőrzési jelentést készít.  
6.6.2  A jelentésnek tartalmaznia kell:  

a. az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezését,  
b. az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység megnevezését,  
c. az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,  
d. az ellenőrzés tárgyát,  
e. az ellenőrzött időszakot,  
f. a helyszíni ellenőrzés kezdetét és végét,  
g. az ellenőrzés célját, feladatait,  
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h. az alkalmazott ellenőrzési módszereket és eljárásokat,  
i. az ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzési programnak megfelelően,  
j. a következtetéseket és javaslatokat,  
k. az ellenőrzött időszak alatt hivatalban levő vezetők (költségvetési szerv vezetője, 

gazdasági vezető) nevét,  
l. a jelentés dátumát és az ellenőrök aláírását. 

 
6.6.3 A belső ellenőr köteles a jelentésben szerepeltetni minden olyan lényeges tényt, 
megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről 
szóló ellenőrzési jelen teljességét. A belső ellenőrök az ellenőrzési jelentés elkészítésénél 
kötelesek értékelni minden, a vizsgált szervezet, illetve egyéb felek által rendelkezésükre 
bocsátott információt és véleményt, azonban ez utóbbi nem befolyásolhatja a belső 
ellenőrök tényeken alapuló megállapításait, következtetéseit.  
6.6.4 A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a vizsgálatvezető, a 
megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők a felelősek. 
6.6.5  A belső ellenőrzési vezető a jelentéstervezetet egyeztetés céljából megküldi az 
ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire 
vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz. A jelentéstervezetnek 
tartalmaznia kell a záradékot, amelyben az egyeztetési eljárásban résztvevők tudomásul 
veszik, hogy észrevételeiket a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül 
kötelesek megküldeni az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési vezetője részére. A 
határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekintetni, amelyre a záradékban fel kell hívni az 
ellenőrzött figyelmét. 
6.6.6 Amennyiben az ellenőrzött intézmény, vagy szervezeti egység vitatja a belső 
ellenőrzés megállapításait, úgy az észrevétel kézhezvételétől számított 8 munkanapon 
belül megbeszélést kell tartani, melyen a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső 
ellenőrök, a belső ellenőrzési vezető, az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység 
vezetője, valamint minden más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya, vagy 
megállapítása miatt indokolt vesz részt.  
6.6.7 Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, melyről a 
megbeszéléstől számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásban tájékoztatást ad, 
melyben az elfogadott észrevételeket indokolja. Az elfogadott észrevételeknek 
megfelelően a vizsgálatvezető a jelentést módosítja.  
6.6.8 Az ellenőrzési jelentés a fenti eljárást követően lezárásra kerül, melyet a 
vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző belső ellenőrök aláírása után a belső ellenőrzési 
vezető megküld az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység vezetőjének. 
 
 
6.7 Az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének szabályai 

 
 

6.7.1 A lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül 
(indokolt esetben hosszabb, de legfeljebb 30 nap határidő is megállapítható) az ellenőrzött 
intézmény, illetve szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készít a szükséges 
intézkedések végrehajtásáért felelő személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével, 
melyet a megyei önkormányzati hivatal belső ellenőrzési vezetőjének kell megküldeni. 
6.7.2 A belső ellenőrzési vezető az intézkedési tervet annak kézhezvételétől számított 8 
munkanapon belül véleményezi. Vitatott esetben, írásban kell tájékoztatni az ellenőrzött 
intézmény, illetve szervezeti egység vezetőjét, szükség esetén megbeszélést kell tartani, 
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amelyen részt vesz a megyei főjegyző, az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység 
vezetője és a vizsgálatot végző ellenőr(ök).  
6.7.3 A megbeszélés után a megyei főjegyző által elfogadott intézkedési tervet az 
ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység vezetője megküldi az ellenőrzést végző 
felügyeleti szerv belső ellenőrzési vezetője részére. Az ellenőrzött intézmény, illetve 
szervezeti egység vezetője felelős az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak 
nyomon követéséért. 
6.7.4 A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban végzett belső és külső 
ellenőrzésekről a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29/A.§-ában foglaltaknak 
megfelelően, valamint a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutató 
figyelembevételével a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetője éves 
bontásban nyilvántartást köteles vezetni, amellyel a jelentésekben tett 
megállapítások, javaslatok végrehajtását nyomon követi. A végrehajtott 
intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót 
készít, melyet a tárgyévet követő év január 31-ig megküld a belső ellenőrzési vezető 
és a megyei főjegyző részére.  
6.7.5 A belső ellenőrzési vezető feladata a pénzügyminiszter által közzétett 
módszertani útmutató alapján kialakítani és működtetni egy olyan nyilvántartási 
rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások, és javaslatok 
alapján készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon 
követheti.  
 

7. Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 

Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséért a 
megyei főjegyző, illetve az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési vezetője felelősek. A 
jelentések részletes tartalmi elemeit a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 31. §-a rögzíti.  
 

8. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 

8.1 A belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett ellenőrzésekről 
és gondoskodni az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.  
8.2  A nyilvántartás tartalmazza:  

a. az ellenőrzött intézmény, illetve szervezeti egység megnevezését,  
b. az elvégzett ellenőrzések témájának megnevezését,  
c. az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontját, 
d. az ellenőrök nevét,  
e. a jelentősebb megállapításokat, javaslatokat,  
f. az intézkedési tervek végrehajtását. 
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Záró rendelkezések 

 
1. Jelen szabályzat 2007. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 

Tolna Megyei Közgyűlés 143/2007. (XII. 15.) számú határozatával 
elfogadott belső ellenőrzési szabályzat hatályát veszti. 

2. A szabályozásban foglaltak végrehajtásáról a megyei főjegyző 
gondoskodik. A szabályozásban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni 
minden intézményi felügyeleti jellegű költségvetési , illetve hivatali belső 
ellenőrzés alkalmával. 

 

 

Szekszárd, 2007. május 25. 

 

 

                                                                                                    dr. Puskás Imre                                   
a Közgyűlés elnöke 

 

 

 
Záradék:Tolna Megye Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Belső Ellenőrzési 
szabályzatát a ………./2007. (VI. 27.) számú közgyűlési határozatával elfogadta. 

 

 

                                                                                              dr. Bartos Georgina  

                   megyei főjegyző 
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A belső ellenőrzés működését és funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábra 
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Jelmagyarázat: 
1 : Lineáris irányítás, vezetés                                                5                        :  Ellenőrzés végrehajtása 
2 : Tervezés, egyeztetés, döntés előkészítés                       6                         :  Jelentés átadása, a javaslat egyeztetése 
3 : Ellenőrzés, kezdeményezés, döntés                               7                         :  Intézkedési terv készítése, végrehajtása 
4 : Véleményezés, kezdeményezés, ajánlás, javaslat         8                         :  Intézkedési terv megküldése a belső ellenőrzési             
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Éves ellenőrzési terv 

Ellenőrzés 

Jelentés, értékelés, egyeztetés,      
javaslat 

Az Önkormányzati Belső       
Ellenőrzés vizsgálati           

hatáskörébe tartozó megyei 
Önkormányzati költségvetési   

szervek 
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Költségvetési Szerv 
Vezetője

A költségvetési szerv vezetője által 
kijelölt, az ellenőrzési tevékenység 

intézményen belüli megszervezéséért 
felelős, utasításra jogosult személy 

 
INTÉZKEDÉSI TERV 


