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Ellenőrzési nyomvonal

Hatályos: 2019. szeptember 1-től

Ellenőrzési nyomvonal
Jogszabályi háttér
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2111.(XII.31.) Kormányrendelet.
A szabályzat hatálya
A Kispesti Zöld Ágacska Óvoda, mint költségvetési szerv intézményvezetőjére.

1. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos általános szabályok
1.1.

Az Ellenőrzési nyomvonal fogalma, a nyomvonal összeállításának célja

1.1.1. A nyomvonal fogalma
Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv:
- tervezési
- pénzügyi lebonyolítási és
- ellenőrzési és
- egyéb
fő-és alfolyamatainak
szöveges, táblázatba foglalt, ill. folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza a
felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési
folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
Az ellenőrzési nyomvonal nem más, mint a követelményeket teljesítő vezetési és irányítási
rendszer leírása.
1.1.2. A nyomvonal összeállításának célja, hogy:
- bemutassa a költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységének
egymásra épülő egységes eljárásrendjeinek folyamatát,
- biztosítsa a jellemző valamennyi tevékenység, szereplő és funkció együttes
koordinálását,
- valamennyi szereplő számára váljon írott és átlátható formában feladattá az
eljárások és módszerek betartása,
- megkönnyítse a dolgozók betanítását, a tevékenységek átlátását, a munkaköri
leírások elkészítését, a belső szabályozások felülvizsgálatát,
- lehetővé tegye a folyamatban rejlő működési kockázatok azonosítását és
kezelését.
Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége
Az ellenőrzési nyomvonal területei:
- a felelősségi szintek meghatározása
- a szervezeten belüli együttműködés megszilárdítása, erősítése
- a szervezeti működés elemzése, feltérképezése
- az információ szolgáltatás

1.2.

1.3.
Felelősség
Az ellenőrzési nyomvonal kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért a
költségvetési szerve vezetője (intézményvezető) tartozik közvetlen felelősséggel.
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2. Az ellenőrzési nyomvonalak elkészítésének szabályai
2.1.
A nyomvonalak elkészítésének előkészületi feladatai
Az ellenőrzési nyomvonal elkészítésének, felülvizsgálatának lépései:
- az intézmény szervezeti és működési rendszerének áttekintése,
- a tevékenység jogi alapjainak azonosítása,
- a folyamatok azonosítása,
- a folyamatok leírása,
- a folyamatok rangsorolása,
- a végrehajtás felelősének megnevezése,
- a szabályzatok összehangolása,
- tevékenységi csoportok kialakítása,
- tevékenység-sorrend kialakítása,
- tevékenységek(folyamatok) struktúrájának meghatározása.
2.2.
Az egyes ellenőrzési nyomvonalak tartalmi követelményei
Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításánál figyelembe kell venni azt, hogy azok kellő
információt adjanak:
- az ellenőrzési pontokról és az egyes ellenőrzési folyamatokról
- a felelősségi és információs szintekről, irányítási folyamatokról, kockázatokról,
stb.
Az ellenőrzési nyomvonalakat a fentiek alapján – ellenőrzési tevékenység kivételével - el kell
készíteni:
a) az ellenőrzési pontok és az ellenőrzési feladatok részletezésével, és a
b) felelősségi és információs szintek és irányítási folyamatok megadásával
2.3.

A nyomvonal területei

2.3.1 A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal (1. számú táblázat)
A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a tervezéshez
kapcsolódó, annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését, így az alábbi
kiemelt területeket:
- gazdasági program,
- költségvetési tervezés
2.3.2. A pénzügyi végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal (2. számú
táblázat)
A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a szakmai
tevékenységhez, folyamathoz kötődő fő-folyamatok, tevékenységek megnevezését, így
az alábbi kiemelt területeket:
- szabályzatok készítése aktualizálása
- személyi-juttatások és a létszámelőirányzat felhasználása
- dologi kiadások előirányzat felhasználása
- bizonylati rend és bizonylatkezelés
- házipénztári pénzkezelési tevékenység
- bankszámlaforgalmi kezelési tevékenység
- leltározási tevékenység
- selejtezési tevékenység
- pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás,)
- vagyongazdálkodás
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-

beérkező számlák kezelése
beszerzések bonyolítása
számlázás és a vevőkkel kapcsolatos feladatok

2.3.3. Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala
Az ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a többi kiemelt fő
folyamathoz kapcsolódó ellenőrzési folyamatokat.
Az adott nevelési évhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat a munkaterv tartalmazza az
SZMSZ belső ellenőrzési rendjének megfelelően.
2.3.4. A szakmai feladatellátás ellenőrzési nyomvonala
A szakmai feladatellátással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a szakmai
tevékenységhez, folyamathoz kötődő főfolyamatok megnevezését, így az alábbi kiemelt
területeket:
- szűkebb értelemben vett feladatellátás,
- panaszkezelés,
- jogi feladatok,
- koordinációs és kommunikációs folyamatok,
- üzemeltetés.
Az adott nevelési évhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat a munkaterv tartalmazza az
SZMSZ belső ellenőrzési rendjének megfelelően.
2.3.5. A humánerőforrás- gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala
A humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a
területhez kötődő főfolyamatok, tevékenységek megnevezését, így az alábbi kiemelt
területeket:
- humánerőforrás kapacitás-tervezés,
- felvétel
- bérpolitika
- képzés
- teljesítményértékelés
- Az adott nevelési évhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat a munkaterv
tartalmazza az SZMSZ belső ellenőrzési rendjének megfelelően.
2.3.6. Az adatkezelési, iratkezelési, informatikai folyamatok nyomvonala
Az ellenőrzési nyomvonal meghatározza az alábbi kiemelt területeket:
- adatkezelés, adatvédelem
- iratkezelés és irattározás
- informatika
Az intézmény iratkezelési szabályzatával összhangban történik.
Jelen szabályzat 2019. szeptember 1-vel lép hatályba.
Budapest, 2019. június 17.

Szegediné Török Tünde
Óvodavezető
4

1. számú táblázat

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal
Előzetes vezetői ellenőrzés
Munkafolyamat, tevékenység

Módja, eszköze

Folyamatba épített ellenőrzés

Feladat
ellátója

Határidő

Módja, eszköze

Feladat
ellátója

Megbeszélés

Intézményve
zető és
fenntartó

Legalább
program
készítésenként

Tervezet megtekintése,
konzultáció

Intézményve
zető és
fenntartó

Megbeszélés

Intézményve
zető és
fenntartó

Ciklusonként min.
1-szer

Tervezet megtekintése,
konzultáció

Intézményve
zető és
fenntartó

Megbeszélés, illetve a
tárgyév
¾. éves
gazdálkodásról szóló
beszámoló
tervezet
áttekintése.

Intézményve
zető,
Gazdasági
vezető

Koncepció
összeállítása előtt

Jogszabályi és belső Gazdasági
előírásokkal
való vezető
folyamatos egyeztetés

Határidő

Utólagos vezetői ellenőrzés
Módja, eszköze

Feladat
ellátója

Határidő

Feladat
alatt min.
egyszer

Végleges program
tervezet megtekintése,
ellenőrzése

Intézményve
zető

Aktuálisan

Feladat
alatt min.
egyszer

A módosítás tervezet,
illetve a felülvizsgálat
eredményének
megtekintése,
ellenőrzése

Intézményve
zető

Aktuálisan

Intézményve
zető,
Gazdasági
vezető,

A koncepció véle

1. Közép és hosszútávú program

- az intézmény közép és hosszútávú
programjának előkészítése

- az intézmény közép és hosszútávú
programjának módosítása,
felülvizsgálata
2. Költségvetési koncepció
- az intézmény költségvetési
koncepciójának összeállítása

Az intézmény bevételi
forrásainak
számbavétele.
Az ellátandó feladatok
felmérése, ezekről az
önkormányzat
tájékoztatása.
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Folyamatos Megbeszélés,
konzultáció
során
annak
ellenőrzése,
hogy a koncepcióban
figyelembe vették-e a
helyen
képződő
bevételeket, valamint
az
ismert
kötelezettségeket

Fenntartó

ményeztetése előtt

- koncepció továbbítása a
fenntartónak benyújtása

A
véleményezett
koncepció
tervezet
benyújtás
előtti
áttekintése

Intézményve
zető,
Gazdasági
vezető

A benyújtás
előtt

- koncepció megtárgyalása

A képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyve
alapján a végleges,
jóváhagyott koncepció

Intézményve
zető,
Gazdasági
vezető,

áttekintése

Fenntartó

koncepció
megtárgyal
ása után

3. Költségvetési tervezés
- a tervezet elkészítésére való
elméleti, szakmai felkészülés

Szakmai konzultáció, Intézményve
értekezleten
való zető,
részvétel megbeszélése Gazdasági
vezető,

Tervezési
munkák
előtt

Központi irányelvek, Gazdasági
útmutatók áttekintése
vezető

Folyamatos A tervezés elméleti Intézményszakmai
vezető
dokumentumai
meglétének ellenőrzése

Tervezés
során

Fenntartó

- a tervezés munkafolyamatokra való
lebontása, munkamegosztás

Írásos feljegyzés az Intézményve
egyes
tervezési zető
munkafolyamatok
ellátásának
várható
időszakairól, és a
munkamegosztás
rendjéről

Tervezési
munkák
előtt

Egyeztetés,
szóbeli Gazdasági
beszámoltatás,
vezető
valamint az elkészült
írott anyagokba történő
betekintés

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás a Intézménytervezési
feladatok vezető
ellátásának menetéről

Tervezési
feladatok
végén

- a tervezéssel kapcsolatos
feladatellátásra vonatkozó általános
szabályok meghatározása és
betartatása

Szóbeli, illetve írásbeli Intézményve
utasítás
az
egyes zető
tervszámok
alátámasztásának
rendjéről
(pl.
tapasztalati
adatok,
részletes számítások
stb. követelménye)

Tervezési
munkák
előtt

A
tervezés Gazdasági
munkapéldányaiba,
vezető
alapszámításaiba
történő
betekintés,
tájékoztatáskérés

Folyamatos A
tervezési Intézménydokumentáció
– vezető
beleértve valamennyi
tervszámot megalapozó
számítást,
nyilvántartást stb áttekintése

Tervezési
feladatok
végén
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- a költségvetési rendelet
címrendjének megismerése, címrend
szerinti tervezés (az intézmény egy
külön címet jelent, melynek
költségvetésén belül további alcímek
lehetnek)

Vezetői
szóbeli Intézményve
beszámoltatás
zető

Tervezési
munkák
előtt

A tervezési munkák Gazdasági
megkezdése során az vezető
cím, illetve az alcímek
költségvetésébe való
betekintés

Folyamatos A
tervezési Intézménydokumentáció,
a vezető
költségvetési rendelettervezet
érintett
címrendjének
ellenőrzése

Tervezési
feladatok
végén

- a tervezés során ellátandó
egyeztetési feladatok (az intézmény és
a fenntartó között)

Konzultáció
az Intézményve
ellátandó egyeztetési zető
feladatokról

Tervezési
munkák
előtt

Az
egyeztetési Gazdasági
feladatok
vezető
dokumentumainak,
feljegyzéseinek
áttekintése

Legalább 1 Az
egyeztetés Intézményalkalommal folyamatának
vezető
áttekintése utólag, a
rendelkezésre
álló
dokumentumok alapján

Tervezési
feladatok
végén

- a személyi juttatások és a létszámelőirányzat tervezése a megadott
sarokszámok alapján

A tervezést végző Intézményve
személy
személyi zető
juttatások tervezésére
vonatkozó jogszabályi,
illetve
belső
szabályozási
háttérismereteiről való
tájékozódás, illetve a
szükséges tájékoztatás
megadása

Személyi
juttatások
tervezése
előtt

A tervezési folyamatok Gazdasági
szakmai
vezető
nyomonkövetése
az
elvégzett
munka
áttekintésével, szükség
esetén konzultáció

A tervezés
alatt
legalább 2
alkalommal

A
területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető
tervezet és az azt
megalapozó
számítások áttekintése,
illetve beszámoltatás az
elvégzett feladatról

A személyi
juttatások
tervezési
feladatellát
ását
követően

- a munkaadókat terhelő járulékok
tervezése a megadott sarokszámok
figyelembevételével

A tervezést végző Intézményve
személy munkaadókat zető
terhelő
járulékok
tervezésére vonatkozó,
a
tervezésnél
alkalmazandó
jogszabályi
ismereteiről
való
tájékozódás, illetve a
szükséges tájékoztatás
megadása

A
munkaadók
at terhelő
járulékok
tervezése
előtt

A tervezési folyamatok Gazdasági
szakmai
vezető
nyomonkövetése
az
elvégzett
munka
áttekintésével, szükség
esetén konzultáció a
személyi
juttatások
tervezését
végző
bevonásával

A tervezés
alatt
legalább 2
alkalommal

A
területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető
tervezet és az azt
megalapozó
számítások áttekintése,
illetve beszámoltatás az
elvégzett feladatról

A
munkaadók
at terhelő
járulékok
tervezési
feladatellát
ását
követően
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- dologi jellegű kiadások tervezése
a megadott sarokszámok alapján

- juttatások, támogatások tervezése a
megadott sarokszámok alapján

A tervezést végző Intézményve
személy egyes dologi zető
kiadásokra vonatkozó
jogszabályi, (Pl. áfa)
illetve
belső
szabályozási
(munkaruha, étkezési
költségtérítés
stb),
illetve a tervezésnél
figyelembe
veendő
egyéb tényezőkkel (Pl.
feladatváltozás)
kapcsolatos
ismereteiről
való
tájékozódás, illetve a
szükséges tájékoztatás
megadása

Dologi
jellegi
kiadások
tervezése
előtt

A tervezési folyamatok Gazdasági
szakmai
vezető
nyomonkövetése
az
elvégzett
munka
áttekintésével, szükség
esetén konzultáció

A tervezés
alatt
legalább 2
alkalommal

A
területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető
tervezet és az azt
megalapozó
számítások áttekintése,
illetve beszámoltatás az
elvégzett feladatról

A dologi
kiadások
tervezési
feladatellát
ását
követően

Tájékozódás,
a Intézményve
tervezést
végző zető
személy
érintett
területre
vonatkozó
jogszabályi,
belső
szabályozási
(bele
értve
a
területre
vonatkozó
helyi
rendeletet
is)
ismereteiről, valamint a
szerv
tervezésnél
figyelembe
veendő
kötelezettségvállalásainak
megbeszélése

A terület A tervezési folyamatok Gazdasági
tervezése
szakmai
vezető
előtt
nyomonkövetése
az
elvégzett
munka
áttekintésével, szükség
esetén konzultáció

A tervezés
alatt
legalább 2
alkalommal

A
területre Intézményvonatkozóan elkészült vezető
tervezet és az azt
megalapozó
számítások áttekintése,
illetve beszámoltatás az
elvégzett feladatról

A terület
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tervezési
feladatellát
ását
követően

- az elemi költségvetés megállapítása,
dokumentációjának elkészítése,
továbbítása

Az elemi költségvetés Intézményve
tartalmi
zető
követelményeivel
kapcsolatos szakmai
ismeretek felfrissítése
konzultációval,
a
tervezési
segédanyagok
áttekintésével

Elemi
költségveté
s
összeállítás
a előtt

- a költségvetési dokumentációk
megőrzése

A kész dokumentációk Intézményve
kezelésére vonatkozó zető
utasítás megadása

A
dokumentá
ciók
elkészítését
követően
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Az elemi költségvetés Gazdasági
megállapítása során a vezető
munkapéldányok
ellenőrzése

Folyamatos Az elkészített elemi Intézményan
költségvetés
és
a vezető
jóváhagyott
költségvetési rendelet
áttekintésével

A
dokumentációk Intézménytárolásának ellenőrzése vezető
beszámoltatással,
illetve
a
kezelés
módjának áttekintése

Az elemi
költségveté
s
elkészítését
követően,
de annak
információ
s
rendszerbe
való
továbbítása
előtt
Alkalomsz
erűen

2. számú táblázat

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal

Előzetes vezetői ellenőrzés
Munkafolyamat, tevékenység

Módja, eszköze

Feladat
ellátója

Folyamatba épített ellenőrzés

Határidő

Módja, eszköze

Feladat
ellátója

Határidő

Utólagos vezetői ellenőrzés
Módja, eszköze

Feladat
ellátója

Határidő

1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása
- működést megalapozó szabályzatok
elkészítése, aktualizálása

Megbeszélés

Intézményve
zető

Legalább
évente

Tervezet megtekintése,
konzultáció

Intézményve
zető

Feladat
alatt min.
egyszer

Kész szabályzatok
megtekintése,
ellenőrzés

Intézményve
zető

Aktuálisan

- a pénzügyi-gazdálkodási terület
költségvetési végrehajtási
szabályzatainak elkészítése,
aktualizálása

Megbeszélés

Intézményve
zető

Legalább
évente

Tervezet megtekintése,
konzultáció

Intézményve
zető

Feladat
alatt min.
egyszer

Kész szabályzatok
megtekintése,
ellenőrzés

Intézményve
zető

Aktuálisan

A
költségveté
s
jóváhagyás
át követően

A
nyilvántartások, Gazdaságikimutatások
vezető
vezetésének
áttekintése,
alapdokumentumokkal
való egyeztetése

2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználása
- személyi juttatások és a létszám
előirányzat felhasználásának nyomon
követése

A feladat ellátásával Intézményve
kapcsolatos
vezetői zető
elvárások
megbeszélése
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Az év során A
nyilvántartások Intézményve
havonta 1 vezetéséről
zető
alkalommal beszámoltatás

Évente
legalább a
féléves,
illetve az
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a
1
alkalomma
l

- jutalom előirányzata és a
jutalmazásra kifizetett összegek
ellenőrzése

A területre vonatkozó Intézményve
jogszabályi és belső zető
szabályozási kérdések
megbeszélése

Jutalom
előirányzat
ának
meghatároz
ása, illetve
felhasználá
sa előtt

A
jutalmazás Gazdasági
előirányzatának
vezető
meghatározásának,
valamint
a
kifizetésének nyomon
követése, a számítások
ellenőrzése

Előirányzat
változtatás,
illetve
Jutalom
kifizetése
előtt

A területre vonatkozó Intézményve
nyilvántartások,
zető
számítások
utólagos
áttekintése

Évente
legalább a
féléves,
illetve az
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a
1
alkalomma
l

- az előirányzat-felhasználási terv
személyi juttatásokra vonatkozó
részének betartása, módosítási
javaslatok kidolgozása

Az
előirányzat- Intézményve
felhasználási
terv zető
személyi juttatásokra
vonatkozó
részének
áttekintése,
vezetői
iránymutatás megadása

A
negyedéven
ként min 1
alkalommal

Az
előirányzat- gazdasági
felhasználási ütemterv vezető
teljesítésének
figyelemmel kísérése –
dokumentumok alapján

Havonta 1 Az
előirányzat- Intézményve
alkalommal felhasználási terv és zető
annak
teljesítéséről
való beszámoltatás

Évente
legalább a
féléves,
illetve az
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása
- a dologi kiadások beszerzésével
kapcsolatos munkamegosztás
áttekintése tevékenységi
területenként, feladatonként,
szakfeladatonként

A
feladatok, Intézményve
tevékenységek,
zető
szakfeladatok és az
általuk
felhasznált
dologi
kiadások
áttekintése, felelősök
meghatározása

Évente 1- A feladat ellátókkal Gazdasági
szer, illetve való megbeszélés
vezető
feladatválto
záskor

Igény
szerint

A
feladatok, Intézményve
tevékenységek,
zető
szakfeladatok dologi
kiadásaiért
felelős
személyek
szóbeli
beszámoltatása
a
végzett
tevékenységükről

Évente
legalább a
féléves,
illetve az
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

- a megrendelések és felhasználások
kezelése

A megrendelések és a Intézményve
dologi
kiadások zető
felhasználása rendjére
vonatkozó
utasítás
kiadása,
rendszer
felállítás

Évente 1szer, illetve
feladatválto
záskor

Havi
rendszeress
éggel

A
felelősök Intézményve
beszámoltatása
zető

Évente
legalább 2
alkalomma
l
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A felállított rendszer és Gazdasági
az utasítás ellenőrzése a vezető
nyilvántartásokba való
betekintéssel, illetve
beszámoltatással

- az előirányzat-felhasználási terv
dologi kiadásokra vonatkozó részének
betartása, módosítási javaslatok
kidolgozása

Az
előirányzat- Intézményve
felhasználási
terv zető
dologi
kiadásokra
vonatkozó
részének
áttekintése,
vezetői
iránymutatás megadása

Az
előirányzat- Gazdasági
felhasználási ütemterv vezető
teljesítésének
figyelemmel kísérése –
főkönyvi
kivonat
alapján

Havonta 1 Az
előirányzat- Intézményve
alkalommal felhasználási terv és zető
annak
teljesítéséről
való beszámoltatás

Évente
legalább a
féléves,
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

Havonta
A
pályázatokkal Gazdasági
min
1 kapcsolatos
vezető
alkalommal tevékenység
figyelemmel kísérése, a
pályázati
javaslatok
áttekintése

Havonta 1 A
pályázat Intézményve
alkalommal tervezeteinek
zető
áttekintése,
jóváhagyása, szóbeli
beszámoltatás

Havonta
min
1
alkalomma
l

A
negyedéven
ként min 1
alkalommal

4. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök előirányzatának teljesítése
- pályázatok

Az egyes pályázatok Intézményve
figyelésével, pályázati zető
elképzelésekkel
kapcsolatos
elvek,
felelősök
meghatározása

5. Bizonylati rend és bizonylatkezelés
- a bizonylati rend

A bizonylati rend adott Intézményve
évi kiemelt területeinek zető
áttekintése,
az
esetleges új elemek
megtárgyalása

Évente 1
alkalommal
,
a
tényleges
könyvelési
feladatok
előtt

A bizonylati rend Gazdasági
betartásának nyomon vezető
követése
a
folyamatokba
való
betekintésbe,
illetve
szóbeli beszámoltatás

Feladásonk Szóbeli beszámoltatás
ént
1
alkalommal

Intézményve
zető

A
beszámolás
i
tevékenysé
gekhez
kapcsolódó
an,
azok
előtt

- bizonylatkezelés

A
bizonylatkezelés Intézményve
fontosabb területeinek zető
áttekintése,
különös
tekintettel
az
új
bizonylatkezelési
területekre

Évente 1
alkalommal
,
a
tényleges
könyvelési
feladatok
előtt

A
bizonylatkezelés Gazdasági
betartásának nyomon vezető
követése
a
folyamatokba
való
betekintésbe,
illetve
szóbeli beszámoltatás

Havonta 1 Szóbeli beszámoltatás
alkalommal

Intézményve
zető

A
beszámolás
i
tevékenysé
gekhez
kapcsolódó
an,
azok
előtt
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6. Házipénztári pénzkezelési tevékenység
A pénztáros, pénztár Intézményve
helyettes,
illetve zető
pénztárellenőr
személyének
felülvizsgálata,
a
felelősségi
nyilatkozatok
meglétének
ellenőrzése,
az
összeférhetetlenségi
helyzetek feloldása

Évente 1
alkalommal
,
illetve
szükség
szerint

A
pénztár Gazdasági
tevékenységének
vezető
áttekintése
a
pénztárnapló, illetve a
pénztárjelentések
alapján, szükség esetén
rovancs
készítése,
beszámoltatás

Havonta 1 A pénztári tevékenység Intézményve
alakalomm ellenőrzése
szóbeli zető
al
beszámoltatással

Évente 1-2
alkalomma
l

- a leltározásra vonatkozó aktuális
szabályok áttekintése

A
leltározással Intézményve
kapcsolatos
zető
jogszabályi előírások
áttekintése,
a
változások
megbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
illetve
szükség
szerint

A leltározásra való Gazdasági
felkészülés
során vezető
szakmai beszámoltatás,
az
alkalmazandó
nyomtatványok
áttekintése

Leltározásr Beszámoltatás
a
való felkészülésről
felkészülés
során 1-2
alkalommal

a Intézményve
zető

Évente 1
alkalomma
l

- a leltározás értékelésénél figyelembe
veendő értékelési szabályok

Az
eszközök
és Intézményve
források
értékelési zető
szabályai
megbeszélése, és a
leltározási
tevékenységre kiható
feladatok
megbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
illetve
szükség
szerint

Az értékelés során Gazdasági
szakmai tájékoztatás vezető
nyújtása és konzultáció
a feladatellátóval

Leltározásr Beszámoltatás
az Intézményve
a
való értékelési
feladatok zető
felkészülés ellátásáról
során 1-2
alkalommal

Évente 1
alkalomma
l

- a leltározási ütemterv elkészítése

A leltározási ütemterv Intézményve
elkészítésével
zető
kapcsolatos feladatok
megbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
az
ütemterv
késztése
előtt

A készülő ütemterv Gazdasági
áttekintése,
vezető
ellenőrzése, szükség
esetén konzultáció

Leltározási Beszámoltatás
az Intézményve
ütemterv
elkészült
leltározási zető
elkészítése ütemtervről
alatt
1-2
alkalommal

Évente 1
alkalomma
l

- a szerv készpénzforgalmának
bonyolítása bevételi és kiadási
pénztárbizonylat alapján

7. A leltározási tevékenység
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A
leltározási Intézményve
tevékenység előtt a zető
feladatok átbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
a
leltározás
végrehajtás
a előtt

A
leltározás Gazdasági
végrehajtásának
vezető
áttekintése a leltározási
dokumentumok alapján

Leltározás
végrehajtás
a alatt 1-2
alkalommal

- a selejtezésre vonatkozó aktuális
szabályok áttekintése

A
selejtezéssel Intézményve
kapcsolatos
zető
jogszabályi előírások
áttekintése,
a
változások
megbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
illetve
szükség
szerint

A selejtezésre való Gazdasági
felkészülés
során vezető
szakmai beszámoltatás,
az
alkalmazandó
nyomtatványok
áttekintése

A
Beszámoltatás
selejtezésre felkészülésről
való
felkészülés
során 1-2
alkalommal

- a selejtezés kezdeményezése

A
selejtezés Intézményve
kezdeményezésével
zető
kapcsolatos feladatok,
jogkörök megbeszélése

Évente 1 A készülő selejtezési Gazdasági
alkalommal kezdeményezések
vezető
,
a megbeszélése
selejtezési
kezdemény
ezés
határidejét
megelőző 3
hónapban

A
selejtezési
kezdemény
e-zés
elkészítése
alatt
1-2
alkalommal

- a selejtezési tevékenység tényleges
végrehajtása

A
selejtezési Intézményve
tevékenység előtt a zető
feladatok átbeszélése

Évente 1
alkalommal
,
a
selejtezés
végrehajtás
a előtt

Selejtezési

- a leltározási tevékenység tényleges
végrehajtása

A
leltározás
záró Intézményjegyzőkönyvének
vezető
átvétele, szükség esetén
konzultáció

Évente 1
alkalomma
l

8. A selejtezési tevékenység
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A
selejtezés Gazdasági
végrehajtásának
vezető
áttekintése a selejtezési
dokumentumok alapján

a Intézményve
zető

Évente 1
alkalomma
l

Beszámoltatás
az Intézményve
elkészült a selejtezési zető
kezdeményezéssel
kapcsolatban ellátott
feladatokról

Évente 1
alkalomma
l

A selejtezési javaslat, Intézményve
eljárások
stb. zető
tevékenysé áttekintése,
g alatt 1-2 megbeszélése,
a
alkalommal végleges
selejtezési
dokumentumok
átvétele

Szükség
szerint

9. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás)
- a kötelezettségvállalások bonyolítása

A
Intézményve
kötelezettségvállalásra zető,
vonatkozó
előírások fenntartó (k)
megbeszélése,
a
nyilvántartásokra
vonatkozó
előírások
rögzítése, pontosítása

Évente
legalább 1
alkalommal
, év elején

A
Gazdasági
kötelezettségvállalási
vezető
dokumentumok
áttekintése, egyeztetése
más dokumentumokkal

Havonta
legalább 12
alkalommal

Szóbeli beszámoltatás, Intézményve
illetve
a zető
kötelezettségvállalások
nyilvántartásának,
valamint
az
előirányzatfelhasználási ütemterv
teljesítésének
áttekintése

Legalább a
féléves és
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

- a teljesítés szakmai igazolása

A teljesítés szakmai Intézményve
igazolása menetének, zető
az
igazolás
szempontjainak,
valamint
módjának
meghatározása, közös
értelmezés

Évente
legalább 1
alkalommal
, év elején

A teljesítés szakmai Gazdasági
igazolása
menetébe vezető
történő
betekintés,
beszámoltatás.

Havonta 1- Szóbeli beszámoltatás a Intézményve
2
szakmai
teljesítés zető
alkalommal igazolásával
kapcsolatban

A teljesítés és a
kötelezettségvállalás
Feladatellátó
összehasonlítása.

Legalább a
féléves és
éves
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

Folyamatos
an

10. Vagyongazdálkodás
- a vagyon nyilvántartása

A
Intézményve
vagyonnyilvántartásra zető
vonatkozó szabályok
áttekintése,
megbeszélése

Évente
legalább 1
alkalommal
, év elején

A
Gazdasági
vagyonnyilvántartások vezető
ba való betekintés, az
egyeztetést
célzó
dokumentumok
elkészíttetése

A
vonatkozó Intézményve
jogszabályok
zető
áttekintése, a kiadott
útmutatók
megbeszélése

Az
éves Az éves beszámolóra Gazdasági
beszámoló való felkészültségről vezető
előtt
tájékozódás,
értekezletek
megbeszélése

Legalább
negyedéve
nként

Szóbeli beszámoltatás, Intézményve
vagyonkimutatások
zető
áttekintése

Évente
egyszer,
legalább a
beszámoló
hoz
kapcsolódv
a

A
A
beszámolási Intézményve
beszámoló tevékenység
során zető
késztése
szóbeli tájékozódás
előtt
és
során
szükségsze
rűen

A
beszámolás
i
tevékenysé
g
során
legalább 23
alkalomma
l

11. Az éves beszámolási tevékenység
- az éves beszámoló elkésztésére való
felkészülés
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- az éves beszámolás főbb
munkafolyamatokra való lebontása,
munkamegosztás

Megbeszélés az egyes Intézményve
zárszámadáshoz
zető
kapcsolódó
munkafolyamatok
ellátásának
várható
időszakairól, és a
munkamegosztás
rendjéről

Az
éves Egyeztetés,
szóbeli Gazdasági
beszámoló beszámoltatás,
vezető
előtt
valamint az elkészült
írott anyagokba történő
betekintés

Folyamatos Szóbeli beszámoltatás Intézményve
az éves beszámolási zető
feladatok ellátásának
menetéről

A
beszámolás
i feladatok
végén

- az éves beszámoló során ellátandó
egyeztetési feladatok

Konzultáció
az Intézményve
ellátandó egyeztetési zető
feladatokról

A
beszámolás
i munkák
előtt

Az
egyeztetési Gazdasági
feladatok
vezető
dokumentumainak,
feljegyzéseinek
áttekintése

Legalább 1 Az
egyeztetés Intézményve
alkalommal folyamatának
zető
áttekintése utólag, a
rendelkezésre
álló
dokumentumok alapján

A
beszámolás
i feladatok
végén

- a pénzmaradvány, és a személyi
juttatások maradványának
meghatározása

A
vonatkozó Intézményve
jogszabályi háttér, a zető
vonatkozó
belső
szabályok, a vezetett
nyilvántartások
áttekintése,
a
követendő
eljárás
meghatározása

A
beszámolás
i munkák
közben

A
pénzmaradvány- Gazdasági
kimutatások
vezető
tervezetének
ellenőrzése,
az
alátámasztást szolgáló
nyilvántartások,
főkönyvi
számlák
ellenőrzése

A
beszámoló
készítés
közben
legalább 2
alakalomm
al

Szóbeli beszámoltatás a Intézményve
pénzmaradvány
zető
alakulásáról,
és
a
személyi
juttatások
maradványának
felhasználhatóságáról

A
pénzmarad
vány
kimutatás
elkészítését
követően

- az éves elemi beszámoló
megállapítása, dokumentációjának
elkészítése, továbbítása

Az elemi beszámoló Intézményve
tartalmi
zető
követelményeivel
kapcsolatos szakmai
ismeretek felfrissítése
konzultációval,
a
beszámoló elkészítését
segítő
anyagok
áttekintésével

Az elemi
beszámoló
összeállítás
a előtt

Az elemi beszámoló Gazdasági
megállapítása során a vezető
munkapéldányok
ellenőrzése

Folyamatos Az elkészített elemi Intézményve
an
beszámoló és a testület zető
által
jóváhagyott
beszámoló egyeztetése

Az elemi
beszámoló
elkészítését
követően,
de annak
információ
s
rendszerbe
való
továbbítása
előtt

- az éves beszámoló dokumentációk
megőrzése

A kész dokumentációk Intézményve
kezelésére vonatkozó zető
utasítás megadása

A
dokumentá
ciók
elkészítését
követően
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A
dokumentációk Intézményve
tárolásának ellenőrzése zető
beszámoltatással,
illetve
a
kezelés
módjának áttekintése

Alkalomsz
erűen

Megismerési nyilatkozat

A 2019. szeptember 1-től intézményi ellenőrzési nyomvonalban foglaltakat megismertem.
2019. június 17.
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