
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

179/2011. (X. 12.) 
határozata 

 
a 2012. évi   belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92. § (6) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint  jóváhagyja. 
 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Kisvárda 
2./ Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca többcélú intézmény igazgatója 
3./ Anarcs Község Önkormányzata 
4./ Mezőladány Község Önkormányzata 
5./ Ilk Község Önkormányzata 
6./ Polgármesteri Hivatal Helybe 
7./ Irattár 
 
 
                                                                         

Melléklet a 179/2011. (X.12.) határozathoz 
 
 

Belső ellenőrzési terv 
 

2012. év 
 

1. Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál a gyermekvédelmi 
kedvezmény megállapítása és a hozzá kapcsolódó pénzbeli támogatások igénylésének és 
elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése  

 a) Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység: Tornyospálca Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

 b) Az ellenőrzés célja:                      annak megállapítása, hogy  

•            a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a törvényi 
előírásoknak megfelelően állapították-e meg, valamint 

•            a költségvetési törvény előírásai szerint igényelték-e a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény hozzájárulását és a hozzá kapcsolódó 
támogatásokat. 



 c) Az ellenőrzés tárgya:                   az igénybevett gyermekvédelmi kedvezmények 
megállapításának, illetve a hozzá kapcsolódó pénzbeli támogatások elszámolása alapjául 
szolgáló adatok, nyilvántartások, megállapodások  

d) Ellenőrizendő időszak:                2011. január 1 – 2011. december 31.   

e) Az ellenőrzés időszükséglete:       5 revizori nap  

f) Ellenőrzési kapacitás:                  2 fő  

g) Az ellenőrzés típusa:                    szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzés  

h) Az ellenőrzés módszere:              az igénybevett gyermekvédelmi kedvezmények 
megállapításának, illetve a hozzá kapcsolódó pénzbeli támogatások elszámolása alapjául 
szolgáló adatok, nyilvántartások, megállapodások vizsgálata  

i) Az ellenőrzés ütemezése:              2012. május 

 

2. Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca többcélú intézmény pénzkezelési és kötelezettségvállalási tevékenységének 
szabályszerűségi ellenőrzése 

 a) Ellenőrzött szerv: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca     

b) Az ellenőrzés célja:                      annak megállapítása, hogy  

• Az intézménynél megfelelően került-e szabályozásra a pénzkezelési és a 
kötelezettségvállalási tevékenység;  

• A Pénzkezelési és a Gazdálkodási (kötelezettségvállalási) Szabályzat előírásait hogyan 
alkalmazzák a gyakorlatban; 

 c) Ellenőrizendő időszak:                 2011. január 1 – 2011. december 31.   

d) Ellenőrzés tárgya:                        Pénzkezelési és Gazdálkodási (kötelezettségvállalási) 
Szabályzat, valamint a számviteli nyilvántartások (pénztár és bank)  

e) Az ellenőrzés időszükséglete:       5 revizori nap  

f) Ellenőrzési kapacitás:                  2 fő  

g) Az ellenőrzés típusa:                    szabályszerűségi ellenőrzés  

h) Az ellenőrzés módszere:              Pénzkezelési és Gazdálkodási (kötelezettségvállalási) 
Szabályzat, valamint a számviteli nyilvántartások vizsgálata.  

i) Az ellenőrzés ütemezése:              2012. április 


