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1. K/1808/2019
Javaslom, a leltározás végrehajtásának 
pontos  meghatározását, illetve a 
háromévenkénti lehetőséget a számviteli 
tv. alapján alkalmazni. 

A leltározási szabályzat 
átdolgozásra kerül, 
melynek során a Számv.tv. 
69. § (3) bekezdése 
szerinti szabályt 
alkalmazni fogjuk.

K/1808/2019. Nagy Gáborné jegyő
Babos Mónika 
pénzügyi 
ügyintéző

2020.01.01

2. K/1808/2019

Javaslom felülvizsgálni, optimalizálni a 
gyakorlatban végzett folyamatokat annak 
érdekében, hogy az utalványrendeleteken 
megjelenő utalások és nyomtatott 
dátumok  a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően valósuljanak meg.

A jövőben az utalások 
dátuma és az utaláról 
készült utalvány-
rendeleten a nyomtatás 
dátumának 
egyezőségére törekedni 
fogunk. A folyamat 
felülvizsgálatra kerül és 
a könyvelés javítását 
követően  a régi és a 
javított utalvány-
rendeletet a bizonylatok 
mellett tárolásra kerül, a 
jogszabályi sorrend 
betartására törekedni 
fogunk.

K/1808/2019. Nagy Gáborné jegyő
Babos Mónika 
pénzügyi 
ügyintéző

2019.08.31

Ellenőrzött szerv tölti ki és megküldi a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül (Bkr. 45.§ (3) 
bek.)

Ellenőrzött szerv tölti ki és megküldi a legutolsó határidő lejáratát 
követő 8 napon belül a beszámolóval együtt. (Bkr.: 46.§ (1) bek.)

Intézkedési terv és beszámolás
Iktatószám: 2019.07.18

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Balatonőjlak Község Önkormányzata



1 Ellenőrzés iktatószáma (azonosítója) K-1808/2019

2 Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti 
egységek megnevezése

Balatonőjlak Község Önkormányzata

3 Ellenőrzés tárgya

A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a 
jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, 
módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése. -leltározási és 
selejtezési folyamat ellenőrzése

4 Vizsgált időszak 2018

5 Ellenőrzés típusa
rendszer és szabályszerűségi ellenőrzés

6 Időszükséglet (munkanap) 15

7 Résztvevők Forró Barbara

8 Ellenőrzés kezdete
terv

2019.06.24

tény
2019.06.24

9 Helyszíni ellenőrzés kezdete
terv

2019.06.24

tény
2019.06.24

10 Helyszíni ellenőrzés vége
terv

2019.07.03

tény
2019.07.03

11 Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése
terv

2019.07.10

tény
2019.07.10

12 Ellenőrzési jelentés lezárása
terv

2019.07.18

tény
2019.07.18

13 Intézkedési terv készítés szükségessége igen

14 Megállapítások száma 3

15 Javaslatok száma 2

16 Elfogadott javaslatok száma 2

17 Szabálytalansági gyanú n

18 Intézkedési terv elkészült igen

19 Intézkedési terv státusza folyamatban

20 Az intézkedési terv teljesítésének dátuma folyamatban

Ellenőrzés nyilvántartása




