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Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-án megtartott rendes 
testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy:  Döntés a Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról. 
 

78/2009. (04. 28.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  
Működési Szabályzatát, az alábbi módosításokkal elfogadja: 

 
13/A./ Belső ellenőrzés 

 
13/A.1. A belső ellenőrzés működtetése 
 

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője a felelős. 
A belső ellenőrzés feladata: 

 vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelését; 

 vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

 vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát; 

 a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat 
tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni az intézményvezetője 
számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, 
valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a 
belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

 ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, 
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; 

 nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
 
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, 
valamint az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenőrzés 
keretében igazolásokat kell kibocsátani. 
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.  
 



Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 
 az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a 

kockázatelemzésre, 
 a tervezett ellenőrzések tárgyát, 
 az ellenőrzések célját, 
 az ellenőrzendő időszakot, 
 a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, 
 az ellenőrzések típusát és módszereit, 
 az ellenőrzések ütemezését, 
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését. 
 

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell 
megszervezni és elvégezni. 
 

13/A.2. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés (FEUVE) rendszerét. 
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a 
gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási 
és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a 
költségvetési szerv vezetője felelős.  
Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 
és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
Az intézményvezető köteles:  

 elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a szervezet tervezési, 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatba 
foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 

 a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 
kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni 
és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő 
kockázatokat.  

 szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
Az intézményvezető évente értékeli a FEUVE rendszer működését és az éves 
költségvetési beszámolóval együttesen megküldi a felügyeleti szerv részére. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 

/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2009. május 8. 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 


