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BUDApEST r6vAnos xu. rpRUt-Brt oNxoRvrANvzar
PolcAnursrERE

Kisziilt a 2017. mdjus 17. napjdn tartandd kdpvisel6-testiileti iilisre
Kiszitelte: Papp Andrea belsd ellen6rzdsi vezel6

T{rg1: Beszamol6 a201.6. evi bels6 ellen<irz6si
feladatok16l

A Kdpvisel6+eswlet 292/2015. (X.7.) Kt. hatdrozatrlban foglaltaknak megfelel6en az alitbbi

beszlrnol6ban foglaljuk 6ssze a Polgiirmesteri Hivatal Belso Ellenorz6sdnek 2016. dvi
tev6kenys6gdt. A besziirnol6 1. sziirnf melldkletdben mutaduk be tdbbek kda: a vdgrehajtott

ellen6rz6seket (V|la pont), az ellenorz4sekhez kapcsol6d6 fontosabb megdllapitdsokat,
javaslatokat 6s intdzked6si terv k6szit6si kotelezetts6geket (1y1. pont), a bels<i

kontrollrendszer elemeinek 6rt6kel6sdt (II/2. pont) 6s az intdzked6si tervek vdgrehajtdsa

nyomon kdvet6sdnek tapasztalatait (lll. pont). A besz6mol6 2. szim$ melldklete tartz,lm^77a:

a bels6 ellen6rzdsi kapacitiisok tervhez k6pesti megval6suldsdt (1- 3. oldal) 6s az int6zked6sek

megval6sitdsrinak sziirnadatait (4. oldal). A besziimol6 l. ds 2. szdmt mell6klete a
kdlisdgvetdsi szervek bels<i kontrollrendszer6r6l ds belso ellenorz6sdr6l szol6 370/2011.

(XIL31.) Korm6nyrendelet eloir6sai szerint, a Nemzetgazdasiigi Minisztdrium iital kdzzdtett

ftrnutat6 alapj{n k6sziilt. A besziimol6 magdban foglalja a Polgdrmesteri Hivatalr4 valamint

az dnkormdnyzat feliigyelete ala tu1r.z6 kcilts6gvetesi szervekre. dnkorm6nyzati gazdas6gi

t6rsasigokra vonatkoz6 6ves ellen6rz6si jelent6st.

A Belso Ellen6rz6s 2016-os munkaterv6nek 6ssze:illitasa sor6n kdt fovel sz6molt. A
humiiner6forras kapacitris a terveknek megfelel6en alakult. a belso ellen6rzdsi tevdkenys6get

akadrilyoz6 tdnyezb az 6v soriin nem neriilt fel. Az ellenorzdsi tervben szerepl6 feladatok

vdgrehajtiisra kergltek. A Bels6 Ellenorzds a terv szerinli ellenorzdseken feliil egy soron kivtili
vizsgdlatot v€gzell 201 6' ban.

A Bels6 Ellen6rz6s 2016-ban elvdgezte az rinkonn6nyzati intdzmenyek ds a gazdas6gi

t6rsasrigok kockiizatelemz6sdt, valamint aktualiziilta a Polgiirmesteri Hivatal szetvezeli

egysdgeire vonatkoz6 kock6zatelemz6st.

Mindezek alapjan k6rem a Tisztelt Kdpviselo-testtiletet, hogy a Belso Ellen6rzds beszimol6j6t

hagyjaj6vd!

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!



Hat:lrozati javaslat: Budapest Fov6ros XVI. keriiteti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete az Onkormrinyzat Int6zm6nyeindl 6s a Budapest

XVI. Kertleti Polgiirmesteri Hivatalindt vdgzett belso

ellen6rz6sek alapjrin k6szitett 2016. evi besziiLmol6t 6s dves

ellenorzdsi jelent6st j6vdhagyja.

Hat6rido: 2017. m6jus 17.

Felelos: Kovrics Pdter Polg6rmester
(Eltbgaddsa egyszerii sz6t<ibbsdget ig6nyel)

Budapest, 2017. mdjus 17.
Kov6cs Pdter
Polg6rmester

Ancsin
legyzo

Mell6klet:
t. o' Er.. ellenorzesi jelentds (2016. 6vi bels<i ellen<irzdsi tev6kenysdg tebl{izatos

bemutatdsa)
2. sz.: Belso ellen6rz6si kapacitiis, kapacit6s felhaszn6l6s, valamint az intdzked6sek

megval6sit6s6nak tabkizatos bemutatiisa

TrlreYaldsra ki ieliilt bizo tts6s: Gazdas :igi 6s P6nziigyi Bizottsrig
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Terv szerinti bels6 ellen6rz6sek 2016- ban:

tev6ke bemutat6sa tin6rt6kel6s alapjiin Bkr. 48. 5. a) pont)A bels6 ellen6rz6s 5ltal v6

tlt.
Az 6ves ellen6n6si tervben foglalt feladatok teliesit6s6nek 6rt6kel6se Bkr. 48. I aa) pont)

Dokumentum alapi 6s

helyszini ellen6rz6s, interjU
Feladatelldtds 6s gazdilkodCs szab6lyozotts6genak,
szabdlyossdginak 6rt6kel6se, el6z6 vizsg6lat ut6ellen6rzdseGazddlkoddsi 6s f6folyamatok, nyilvintart6sok, elsz5molSsok, adatszolg5ltat6sok,

l(ertv6rosi Sportl6tesitm6nyeket Uzemeltet6 Kft.

int6zked6si terv
Dokumentum alapi 6s

helyszini ellen6rz6s, interiU
FeladatellStds, tev6kenys6g szabdlyozottsd96nak,

nak 6rtekel6se, el6z6 vizszabd lat ut6ellen6rz6sess
latiUesH tava t-P e lszolgdgvf6rmest zgat6sigaolg6

nt€z ked6s ervkda tsza o Ita soad ko mU ne u mokn k, gana rt6ta soF6fo a atm ok,
Dokumentum alapU 6s

helyszini ellen6rzes, interjd
Napraforg6 Csaldd- 6s Gyermeki6l6ti Kiizpont

Gazd5lkod5si 6s f6folyamatok, nyilvdntartdsok, elszimol6sok, adatszolg6ltatesok,

int6zked6si terv

Dokumentum alap, 6s

helyszini ellen6rz6s, interjU
Dokumentum alapU 6s

helyszini ellen6rz6s, interjli

FeladatellSt5s 6s gazd5lkodas szabdlyozottsdgdnak,

szab5lyossdgdnak 6rt6kel6se, el6z6 vizsgilat ut6ellen6rz6se

FeladatellStes, tev6kenyseg szab6lyozottsdE6nak,

szab6lyoss696nak 6rt6kel6se, el6z6 vizsBilat ut6ellen6rz6se
Feladatellates, tevdkenys6g szabdlyozottsd95nak,

szab6lyoss6 nak ert6kel6se

Teriileti Szoci6lis szolt5lat
GazdSlkoddsi 6s f6folyamatok, nyilv6ntartisok, besz6mol6k, elsz6molSsok, dokumentumok,

dokumentumok, adatszolgiltatdsokF6foly amatok, nyilv6ntartdsok,

F6fol amatok, nyilvSntartSsok, dokumentumok

Polgdrmesteri Hivatal- Beszerz6si lroda

Polgirmesteri Hivatal- Mfiszaki Ugyoszt5ly

Dokumentum alapi 6s

helyszini ellen6rz6s, interjU
Feladatell6tSs 6s gazddlkoddsi folyamatok

szabSlyozotts6Bdnak, szabdlyoss6g6nak ert6kel€se, el6z6
vtzs 6lat ut6ellen6rzese

Keriiletgazda szolgCltat6 Szervezet

Gazddlkoddsi folyamatok, nyilvSntart6sok, elszdmol5sok, dokumentumok, intezked6si

tervek
Dokumentum alapU ds

helyszini ellen6rz6s, interjd
Feladatell6tas, tevdkenyseg szab6lyozottsdgdnak,

gdnak 6rt6kel6seszab5
Polgirmesteri Hivatal- Humdnpolitika

dokumentumok, adatszolgdltat6sokF6folyamatok, lventartdsok,
Dokumentum alapU 6s

helyszini ellen6rz6s, interjU
Feladatelldtds, tev6kenys6g szabClyozotts6gdnak,

szabSlyoss6g6nak 6rt6kel6se
Polg6rmesteri Hivatal- KOrnyezetv6delmi lroda

dokumentumok, adatszolgdltat6sokF6folyamatok, nYilvdntart6sok,

1. sziimI mell6klet

Eves ellen6rz6si ielent6s

t/1/o)
A tdrovevre vonotkoz, ives ellen1rz4si tery tetiesitcse, oz ellenarz(sek asszesit&e

re. A lez6riis elh6z6ddsdnak oka a kordbbi ellen6rz6sek e16re tervezettn6l nagyobb id6sz0ks6glete volt (els6sorban a tandcsad6si tev6kenys6g miatt).

Ellen6rzdtt ellendnis Ellendrzqs ceUo Ellendrzis m6dszere

lroda

Feladatellatas 6s gazdSlkodds szabdlyozotts6gdnak,

szabilyossdg6nak 6rtikel6se, el6z6 vizsg6lat ut6ellen6rz6se

int6zked6si terv

Dokumentum alapU 6s

helyszini ellen6rz6s, interjU

,l



Soron kivi.ill bels6 ellen6rz6s 2016- ban:

Dokumentum alapU 6s

helyszini ellen6rzes
A 2016. okt6ber 02- iorszdgos n6pszavazdsi normativdk
felhaszndldsa szab6lyossdg6nak, dokumentdles6nak,
elszdmolSsdnak, szemviteli kezel6sdnek 6rt6kel6se

PolgCrmesteri Hivatal
A 2016. okt6ber 02- i orszdgos n6pszavazds normativdinak felhaszn6lSs5hoz kapcsol6d6

dokumentumok, elsz6molSsok, nyilv6ntartdsok

a ll/1. pontban kertilnek bemutat6sra.

illetve az arra va16 reagdliis is

meriilt fel.

A bizonyossigot ad6 tev6kenys6get el6segit6 6s akadilyoz6 t6nyez6k bemutatSsa
tl2.

(Bkr. tl8. 5 ab) pont)

A 201G- os bels6 ellen6rz6si terv dssze6llitasa sor6n 2 f6vel terveztiink eg6sz 6vre. Ez a kapacit5s az 6v folyamdn v6gig rendelke

v6gzetts6ggel, kdpzetts6ggel 6s gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek'

. Betoltetlen bels6 ellen6ri dll5s az 6v folyamiin nem volt, iilldspiilyiizat kiir6sSra nem kerlilt sor.

szakmai k6pz6sekre is volt lehet6s6g (bels6 ellen6ri konferencia)'

o Mindk6t bels6 e en6r megfelel az Aht. 70.5 (a)- (aa) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek.

ellendrzisi e
z6sre dllt. A bels6 ellen6rok az el6irt

oooforrds-evsdo humdne
t/2/ol
A bels6

2

Ellen6rzis m6dszereEllen6nesEllen6n6tt ellendrzis

t/1/b)
;;tbn6rz6sek sordn b1ntet6- szob6lvsirtdsi kdrtdritdsi illetve feovelmi eli,rds meoinditdsdro okot od6 cselekmdnv mulosztds voov hidnvossda ovoniio koPcsdn tett

ietentisek szdmo ds rdvid dsszefoolol6so



A Bels6 Ellen6126s a szervezeten bel0l a.legyz6i Kabinetben helyezkedik el, munk6j6t a Jegyz6nek ktizvetlentil al5rendelve v6gzi.

A Bkr. 19.S (1) 6s (2) bekezd6s6ben foglaltak 2016- ban megval6sultak, az (1) bekezd6sben felsorolt tev6kenys6Bek eset6ben biztositott volt a bels6 ellen6rtik

(Bkr. 78-79. 5-o olopjdn)
t/2/b)

lensdodnek biztosi,tdsoi ds funkciondlis f o6k szervezetds o bels6 ellen6rllen6rzisi eqvsdoA belsd e

funkcioniilis etlens6ge, a bels6 ellen6 rdk nem vettek r6szt olyan tev6kenys6gek elliitilsilban, amelyek a sze rvezet o erativ m(kod6s6vel kapcsolatosak.

(Bkr. 20.5- o olopi1n)esetekrhetetlensiqi
2016- ban tisszef6rhetetlens6g i eset nem meriilt fel.

t/2/c)

sultsegok korldtozdsa nem merUlt fel.
A bels6 ellen6ri ioqokkol koocsolotos esetle oes korldtozdsok bemutotdso

2016- ban a Bkr.25.5 a)-e) ponti aiban megfogalmazott, bels6 ellen6ri .jo

t/2/d)

ezdk nem meriiltek fel.
A belsd ellen6rzis vez6kkoddlvoz6 tinrehoitdsdt o

2016- ban a Bels6 Ellen6rz6s tev6kenys6g6t akad6lyoz6 t6

t/2/e)

6s 50.5 szerinti nyilviintartdst folyamatosan vezette, valamint gondoskodott az ellen6rz6si
n 6r zds e k n v i lv d nt o rtd so

A Bels6 Ellen6rz6s 2016- ban az elv6Szett bels6 ellen6rz6sekr6l a Bkr' 22'

dokumentumok me 6rzds6r6l, illetve a dokumentumok 6s adatok szabdlyszerfi, biztonsdgos tdrolds516l

t/2/f)
Az elle

t/2/a)
Az ellen6rzisi tevdkenv sd o fe ilesztdsd re v onotkozi otok

201G- ban fejleszt6sk6nt val6sult meg a tandcsad6l tevdkenys68 dokumentdlSsiihoz formanyomtatv dny k6szit6se, valamint kis6rleti jelleg( haszndlata. Fejleszt6si javaslat a

formanyomtatvdny teljes kor0 alkalmaz5sa.

Feileszt6si javaslat az int6zked6s nyilvdntartiishoz kapcsol6d6 int6zked6sl terv seg6dtiibla tovebbfejleszt6se, hogy az int6zkedesi tervek v6Srehajtds6ra vonatko26

kapacitiistiibliiz athoz az adatokat konnye bben hoz26f6rhet6v6, dtl;ithat6bbii tegye

tl3.
A tanicsad6 tev6kenysdg bemutat6sa (Bkr. 48. 5 ac) pont)

2016- ban irdsbeli felk6res alapjdn ve zett ta ndcsad6i tev6kenys6g

5z6beli felk6r6s alaP.jdn a Bels6 E

int6zm6nyeket. 2016- ban a tervezett
llen6rz6s folyamatosan segitette tandcsad6i tev6kenys6g6vel a polgiirmesteri hivatal szeNezeti egys6geit 6s az tinkormSnyzati

bels6 ellen6rz6sekkel kapcsolatban is val6sult meg tand

Az int6zm6ny alapit6s6val kapcsolatos iratokat a Bels6 Ellen6rz6s tisszegy(jttitte, ezutdn egyeztet6st

kezdemenyezett az int6zm€ny 6s a Gamesz kaizaitt, a Kdlts6gvet6si 6s Penziigyi lroda r6szv6tel6vel. Az eredm6ny
jegyz6k6nwben rdgzitesre kerult. A Gamesz az int6zm6ny indu16 eszktiz5llom6nydt az dtadott dokumentumok

alapj6n nyilv6ntart6sba vette

A Kerw6rosi Helyttirt6neti 6s Eml6kezet Kozpont indul

eszkctzdllom5nydnak iitadirs- iiw6teli feladataiban segits6gnyijtds
o

csad6 tev6kenys6g, p6lddul a nyilvdntart6sok vezet6s6vel ka olatban.
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[.
A bels6 kontrollrendszer mfktid6s6nek 6rt€kel6se ellen6r26si ta ntztalatok alaPi5n Bkr.48. 5 b

rlt.

48. S ba) pont)

a kirvetkeztet6seket 6s a kovetkeztet6sek nyomdn megfogalmazott javaslatokat:

A tijbbi vizsgiilt int6zm6ny 6s szervezeti egyse8 eset6ben ,,kiemelt jelent6s6g(" kate86riiiba tartoz6 megiillapitiis nem volt

le ozdo Szol 6 Sze llendrzdsihe zovozost nor vlz lotdhoz 6s o Mtszoki U o rendszerellen6rzdsdhez nem k ol6dott

intdzkedist iodnv16 me llaDitds. igy int6zked6si tervet sem kellett k6szlteni.

6voda, a Gyerekkuck6 6voda 6s a Margar6ta 6voda vizsg6lata eset6ben j6rt le, az int6zked6si tervtik megva16sitdsdra vonatkoz6 beszdmo16 a lll. pontban talillhat6.

A csoportszintfi teljesitm6ny m6r6s6re szolg5l6 kulcsfontoss6gi teljesftm6nymutat6k (KTM- ek) k<iziil ebben a pontban az ellen6rz6sek sordn tett megdllapitiisokra

jo ellenes magatartAs va szab5lytalans5 nija nem volt. ztet6 megbesz616st i ellen6rz6si jelent6s tervezet nem volt.

Nem me8felel6
folyamat.

A p6nzkezel6s nem megfelel6, nem biztositott a p6nzkezel6k

elsz6moltathat6sdga a hdzipdnzt6r 6s az lkarus sporttelep eset6ben.
Kerwarosi Sportl6tesitm6nyeket Uremeltet6 Kft '
Feladatell6t6s 6s gazddlkod6s vizsg6lata

tlz.
A bels6 kontrollrendszer tit elem6nek 6rtdkel6se (Bkr. t18.5 bb) pont)

A bels6 kontrollrendszer 6t elem6nek 6rt6ke16se a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g tapasztalatai alapjiin.

4

Ellen6rzdtt szerv, vizsgdlot cime Megd qpitos Kiivetkeztet4s Jovosldt

A p6nzkezel6s gyakorlatinak fel0lvizsg6lata,
az elszdmoltathat6sCg biztositdsa.



2. KocxAzAT(EzEGs

2.1. A kockdzatok meghat6rozdsa 6s felm6r6se: Megtort6nt, mfktid6se megfele16'

2.2. A kockiizatok elemz6se: Folyamatos, szabdlyozott, mfiktid6se megfelel6.

2.3. A kockdzatok keze16se: Folyamatos, mfiktid6se megfele16.

2.4. A kockdzatkeze16s teljes folyamatiinak feliilvizsgdlata: Rendszeresen megtiirt6nik, mfik<id6se megfelel6.

2.5. Csaliis, korrupci6: Munkatarsak k6pz6se folyamatos, m(kdd6se megfelelS.

3. KoNTRorrrEvtKENYsf GEl(

3.1. Kontroll strat6gidk 6s m6dszerek: Kidolgozdsra kertiltek, mfiktid6siik megfele16'

3.2. Feladatk6riik sz6tvdlasztdsa: A feladatkO16k sz6tvdlaszt6sa megttirt6nt, a folyamat szabdlyozott, mfiktid6se megfelel6.

3.3. A feladaw6gz6s folytonossdga: Biztositott, a folyamat mfiktid6se megfelel6.

4. lNFoRMAct6 €s (oMMUNll(Acl6

4.1. lnform6ci6 6s kommunikSci6: A vezet6i 6rtekezletek 6s a bels6 levelez6rendszer segits6g6vel folyamatos, mfktid6se megfele16

4.2. lktatiisi rendszer: Szab6lyozott rendszer, iktat6program tiimogatja, mfkod6se megfele16.

4.3. Hiiinyossiigok, szab:ilytalansilgok, korrupci6 jelent6se: Munkat6rsak k6pz6se folyamatos, mIkiid6se megfelel6.

5. NyoMoN KOvETEst RENDszER (MoNlroRING)

5.1. A szervezeti c6lok megval6sitiisSnak monitoringja: A teljesitm6ny6rt6ke16si rendszer keret6ben folyamatos 6s rendszeres, m(kdd6se megfelel6

5.2. A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: Rendszeresen megtairtdnik, m0kdd6se megfelel6.

5.3. Bels5 ellen6rz6s: A gyakorlati tapasztala tok alapj6n folyamatosan fejlesztve, m0kiid6se m fele 16.e

It.
Az int6zked6si tervek megval6sitesa (Bkr. 48. S c) pont)

A Bels6 Ellen6rz6s a javaslatokra k6szitett int6zked6si tervek vegrehajtiisiit alapvet6en az ellen6rz0ttekt6l bek6n beszdmol6k alapjdn ellen6rzi. Az int6zkeddsek

nyomon ktivet6se t6bliizatos formAban ttirt6nik, a besziimol6k feldolgoz5sdval. Ezen kivul a bels6 ellen6rz6sek sordn is vizsgdljuk, hogy a kor6bban tett javaslatainkat

az ellen6rztittek hogyan hasznositott6k, az int6zked6si terveket val6ban v6grehajtottiik- e. Az ellen6rz6sl tapasztalatok alapj6n az int6zked6sek v6grehajtdsa 6s a

javaslatok hasznositdsa egyre javul az ellen6rz6tt szervezetekn6l. A javaslatok hasznosul5sdt, az int6zked6sek v6grehajtiisdt 6s a kor6bban feltiirt hienyossdgok

ita a It raa sa na k e ma lad sat 20t4- to I kieme e n zsga I u k a be I so so n
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1. KoNTRoLL(6RNYEZET

1.1. C6lok 6s szervezeti fe16pit6s: A c6lok kifejt6se a bels6 kontroll k6zikiinyv keret6ben va16sul meg. A szervezeti fel6pit6s az szMSz- ben meghat6roz5sra kertilt.

1.2. Bels6 szab:ilyzatok: Kidolgozottak, folyamatosan frissitve vannak, a mfikiid6s megfele16.

1.3. Feladat-, 6s felel6ss6gi kdrdk: Meghatiiro26sra keriiltek, a m(k6d6s megfelel6'

1.4. A folyamatok meghatdrozdsa 6s dokument616sa: Meghat6rozdsra keriiltek, a m0krid6s megfele16.

1.5. Hum6n-er6forrSs: A szervezeti egys6gekre vonatkoz6an elv6gzett kockdzatelemz6sek alapjdn a hum5n- er6forrds ell6totts6S szervezetl szinten javult.

1.6. Etikai 6rt6kek 6s integritds: Kife.lt6siik a bels6 kontroll k6zik6nyv keret6ben val6sul meg.

ellen6rz6sek



A 8kr.46.5 (1) bekezd6se alapj6n az ellen6rz6tt szervezetek,

az int6zked6si tervben meghat6rozott legutols6 hatiirid6 lej

kor6bban elmulasztotta. Ez6rt a Bels6 Ellen6rz6s k6ri be a

szervezeti egys6gek vezet6inek az int6zked6si terviikben meghatdrozott egyes feladatok v6grehajt6sii16l

irtiit kOvet6 8 napon beltil irdsban be kell sz5molniuk. A tapasztalatok szerint ezt a legtobb ellen6z<itt
beszSmol6kat, meghatdrozott form5ban, hatirid6 nyomon k6vet6ssel, ez a rendszer az ellen6rzdttek

munkdjdt is segiti, emellett a bels6 ellen6rz6si adminisztriici6t is kainnylti'

Az ellen6rz6tt szervezetek, szervezeti egys6gek int6zked6si terv v6grehajt6si beszdmol6i alapj6n lej5rt hatiridejf, de nem v6grehajtott intdzked6sek el6fordultak, a

visszajelentett 75 int6zked6sb6l 7 esetben. Ez 6sszess6g6ben 90,56%- os megval6sitasi ariinyt jelent. A v6Srehajt6si beszSmol6k alapjdn a teuesit6seket 6s a

hatiirid6re v6gre nem hajtott int6zked6seket 16szletesen int6zm6nyenk6nt/szervezeti egysegenk6nt mutatjuk be.

201G.6vet mege1626en v6grehajtott ellen6126sekhez kapcsol6d6- el6z6 6vek16l dthriz6d6- intdzked6sek:

> A K6lts6gyet6si 6s p6nziigyi lrod6n a leltiiroz6ssal kapcsolatos int6zked6si tervben meghatSrozott leltaroz6sok r6szben val6sultak meg. 2015- ben elmaradt a

kis6rt6kfi targyi eszkti26k lelt61026sa a polg6rmesteri hivatalfel0jitdsa miatt. A lelt6roziis 2017- ben fog megttirt6nni.

> Az Epit6sugyi lroda az int6zked6si terv6ben foglaltakat teljesitette'

;, nz Epit6sitiyi troda vizsg6latiihoz kapcsol6d6an a Jegyz6i Kabinet dltal kdszitett int6zked6si terv csak r6szben val6sult meg, a v68rehajtiis 6thtz6dott 20u- re.

> A Szentmihiilyi l6tsz6kert 6voda eset6ben a tdrgyl eszktiztik 6s k6szletek feliilvizsgdlata a Gamesz dtszervez6se miatt nem val6sult meg hatdrid6re. Nem k6sziilt

el az onk0lts6g szSmitdsi szabdlyzat, mert a fenntart6 dltal javasolt, egys6ges elvek szerinti minta elk6s2[t6se m6g folyamatban volt a v6grehajtdsi besz6mol6

leaddsakor.

> A Kerijletgazda Szolgiiltat6 Szervezet az int6zked6si terv6ben foglaltakat teljesitette. A Bels5 Ellen6rz6s a teljesitest 2017- ben ut6ellen6rz6s keret6ben

vizsg6lta, hiiinyossiigot nem dllapitott meg.

}, A Keriiletgazda Szolgeltat6 szervezet vizsgdlatdhoz kapcsol6d6an a Gazdiilkodiisi Ugyosztiily int6zked6si terv6ben szerepl6 egyeztet6si feladat a v6grehajtdsi

beszilmol6 leaddsakor m6g nem val6sult meg, folyamatban volt'

) A Sashalmi Manoda 6voda az int6zked6si terv6ben foglaltakat teliesitette'

> A Miityiisfddi Fecskef6szek 6voda esetdben a tdrgyi eszkoztik 6s keszletek felulvizsgiilata, valamint a selejtez6s a Gamesz 5tszervez6se miatt nem val6sult me8

hatiirld6re.
) A Gyerekkuck6 6voda az int6zkedesi terv6ben foglaltakat teljesitette'

> A Margar6ta 6voda az int6zked6si terv6ben foglaltakat teljesitette'

2016- ban v6greha.itott ellen6126sekhez kapcsol6d6 int6zked6sek:

i Az tgaigatirsi es Ugytetszotgalati troda v6grehaitotta az ellendrz6si javaslatok alapjdn k6sziilt int6zked6si terv6ben szerepl6, 2016. 6vben lej;ir6 hatiiridej(

int6zkeddseket.
> A Kornyezetv6delmi troda v6grehaitotta az ellen6rz6si javaslatok alapj6n k6sz0lt int6zked6si terv6ben szerepl5, 2016. 6vben lejd16 hatiiridejfi int6zked6seket.

> A K6lts6gvet6sl 6s p6nz0gyi lroda v6Brehajtotta mind az lgazSat5si 6s ugyf6lszolgiilati lroda ellen6rz6s6vel, mind a Kiirnyezetv6delmi lroda ellen6rz6s6vel

kapcsolatos ellen6126si javaslatok alapi5n sz[iks6ges int6zked6seket'

>, A Napraforg6 csaliid- 6s Gyermekj6l6ti Kozpont v6grehajtotta az ellen6rz6si javaslatok alapj6n k6sziilt int6zked6si terv6ben szerepl6, 2015. 6vben lej516

hatdridej( int6zked6seket

Budapest, 2017. miircius 28.
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I Bels6 ellen6z6si vezet6i, bels6 ellen6z6si feladatot ell6t6 szemely

kozszolg6lati, kdzalkalmazotti, szoEalat, igazs6g0gyi alkalmazotti
jogviszonyban (a tovabbiakban egyottesen: ktizszoEalati iogviszony).

2 K6zszolgalati jogviszonyban e116 bels6 ellen6.6k munkanapjainak szAma

dsszesen.

3 K0ls6 szolga[at6 megbizasa ideiglenes kapacitas kieg6szit6s, speci6lis

szak6rtelem vagy a bels6 ellen6z6si tev6kenys6g teljeskdrr:i ell6tesa.

R6szmunkaid6s megbizes eset6n tddszemmal, illetve tizedessel kerjiik
megadni (pl. egy negy6res foglalkoztatott 0,5 fo)

' Ktilsd szolgeltat6 munkanaplalnak szema osszesen.

s Pl. titkarno.
6 Ezen mell6klet vonatkoz6saban:

Enged6lyezett foglalkoztat6si iogviszonyok szama.

Terv st6tusz: adott 6v janu6r 1-j6n verhat6an hany stetusz fog rendelkez6sre

a1ni. Teny
datusz: a beszamolas 6v6nek utols6 napjan, december 31+n heny statusz

6llt rendolkez6sre.
7 Ezen melleklet vonatkozaseban:

Terv betolttitt $etusz: adott €v januer 1-j6n v6rhat6an heny f6 bels6 ellen6r
fog dolgozni a sz€rvezetn6l.
T6ny betdltiitt st6tusz: a besz6mol6s 6v6nek dols6 napjen, decomber 314n
hAny t6 bels6 ellen6r dolgozott a szervezetnel.
R6szmunkaid6s foglalkoztaus eset6n tdrt sz6mmal, illetve tizedessel k6rj0k
megadni (pl. egy n6gy6ras f€lalkoAatott 0.516).
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I nt6zked6sek megval6sitisa'

Onkorm6nyzat neve:
Budapest Fov6ros XVl. KerUleti Onkorm5nyzat

El6z6 ev(ek)r<il
6thriz6d6

int6zked6sek2

Tdrgy6vi
int6zkedEsek3

Megval6sitdsi
arAny

5 a/"

-'.--.--.-'....-. 90,7
*,

KAbegvebsi 6s Penz0gyi lroda- Leltdrozes 0,0 0,0 0,0
1 Epltesilgyi lroda 1,0 0,0 100,0
2 Epit6sAgyi lroda- Jegyz1i Kabinet 1,0 0,0

lgazgatdsi €s Ugyf€lszolgdlati lroda 0,0 3,0 100,0
4 lgazgatesi 6s Ugyfelszoqebti lroda- K5ltsdgvetdsi 6s Penzlgyi lroda 't,0 1,0 100,0
5 Ko rnye zetv 6 de I m i I rod a 100,0
6 Kdrnyezetu6delmi lroda- Koltsegvetesi 6s Pdnzagyi lroda 2,O

lrenyitott szervek osszesen 57,O
1 Sze ntmihAlyi Jetsz6ke ft 6voda o,0 8,0
2 Ke rA letgazda SzolgAltat6 Sze rvezet 13,0 100,0
J Kerlletgazda Szolgdltat, Sze rvezet- G azdekodasi 0gyoszt,ly 0,0
4. Sashalmi Manoda 6voda ,t00,0
5 M 6ty e sfold i F ecskefd sze k 6v oda 13,0 11,0 .84,6
6 Gyerekkuck6 6voda 0,0 5,0 100,0
7 Margar6ta 6voda 0,0 't2,o 12,0 100,0

Napraforg, Csaled- es Gyermekjdl,ti KAzpont 0,0 7,O 7,O 100,0
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Papp Andrea)bels6 ellen6z6si vezet6
4

Ebb6r
v6grehajtotf

Helyi ii'nkormenyzat (1.+ll.) 17,O 58;o 68;0
t. Polq5rmesteri Hivatal dsszesen 3.0 10.o 1l,0

1.0
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3.0

0.0
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0.0 2.0 100.0

. 14.O rA.0 91.9
6.0 ?5-O

0.0 13.0
1.0 0.0 0.0
0.0 3.0 3.0
0.0

5.0

8.

1 Csak beszamoleshoz!
, Pl: targyevben j6rt le a hatarideje; 0j felel6s kijettitesevet egyidejrileg 0j haterid6
3 T6rgy6vben j6v6hagyott int6zkedesek, amelyeknek targy6v december 31-ig lejert
a Nem tekintheto v6grehajtott intezkedesnek a mar megkezdett, de m6g
5 Amennyiben egy int6zked6s tobb szervezeti egyseget 6rint, mas-mes felel6ssel,

akkor mar a nyilv6ntartesban kUlon-kuldn intezkedesk6nt szuks6ges feltuntetni.


