
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és  Működési Szabályzatának módosítása.  
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

53/2014. (IV. 30.) határozat: 
 
Tura Város Képviselő-testülete a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiak szerint egészíti ki:  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat „7. A működés rendje” fejezetének 7.9 A pedagógiai munka 
belső ellenőrzésének rendje alpont kiegészül az alábbiakkal:  
 
„Az intézményi működés belső ellenőrzése  
 
A Tura Város Önkormányzata és intézményei belső ellenőrzési tevékenységét az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 70. §-a, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 
”BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV” szerint végzi.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden 
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának 
és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.  
 
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:  
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét;  
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 
és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;  
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési 
szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, 
továbbfejlesztése érdekében;  
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  
 
A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni:  
a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, 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;  
b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, 
valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;  



c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó 
vizsgálatát kell elvégezni;  
d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett 
tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a 
forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;  
e) az informatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél működő informatikai rendszerek 
megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok 
teljességére, megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul.  
 
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:  
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, 
kockázatának becslésével;  
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;  
c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a 
teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;  
d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;  
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;  
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a 
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső 
szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. „  
 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Kmf. 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         Polgármester                                                              jegyző 
 


