
Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítése 

Tisztelt képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 2015 évben a szőlőskertben egy tételben megvásárolta az alábbi zártkerti 
földterületeket , 500.000.- ft vételárért mert a közmunka programhoz szükség volt rá. 

Gáborján 702 hrsz. 
Gáborján 706 hrsz. 
Gáborján 707 hrsz. 
Gáborján 71 7 hrsz. 
Gáborján 718/2 hrsz 
Gáborján 803 hrsz. 
összesen: 

3036 m2 
975 m2 

1147 m2 
802 m2 
773 m2 
504 m2 

7237 m2 

Sajnos 2019 évben a korábbi éveknél jóval kevesebb munkavállalót közvetít ki a munkaügyi 
központ, így a mezőgazdasági program ellehetetlenül. Nincs elég munkaerő a földek 
megművelésére, ezért javaslom a fenti földterületek értékesítését 600.000.-ft összegben. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztésben foglalt ingatlanok 
értékesítését, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

... .12019. (11.14) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi 
Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítését. Az értékesített ingatlanok 
vételárát összesen 600.000.-ft-ban állapítja meg. 

Gáborján 702 hrsz. 
Gáborján 706 hrsz. 
Gáborján 707 hrsz. 
Gáborján 717 hrsz. 
Gáborján 718/2 hrsz 
Gáborján 803 hrsz. 
összesen: 

3036 m2 
975 m2 

1147 m2 
802 m2 
773 m2 
504 m2 

7237 m2 

Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával. 

Határidő: 2019 május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármest 

Gáborján, 2019. február 5. 



Előterjesztés 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-i ülésére 

Tárgy: Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett 
árajánlatok értékelése, tervező, műszaki ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Mező Gyula polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gáborján Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont ab, 
pontja szennt1 70 %-os kapacitáskihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 
A Belügyminiszter önkormányzatunkat a BMÖFT/7 - 1 /2018. iktatószámú mm1szteri 
döntésnek megfelelően 29.825.573 ,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 
támogatás intenzitása 95 %-os, ami azt jelenti hogy a támogatás felhasználása során 
önkormányzatunknak a 5 % saját forrást biztosítani kell. 
Az épület felújítást a következő műszaki tartalom alapján kell elvégezni. 
Nyílászáró csere, hőszigetelés, kazáncsere, vizesblokk teljes körű felújítása, padló és 
falfelületek felújítása. 
Az épület felújítás nem építési engedély köteles, és az összege nem éri el a nemzeti 
közbeszerzésekre vonatkozó összeghatárt. 
Az elvégzendő munkafolyamatokról építész felújítási terv készült, amely alapján három 
árajánlatot kértünk egyrészről a tervezésre és műszaki ellenőrzésre, másrészről a kivitelezésre. 

Az egyszerű beszerzési eljárás során ajánlattételi felhívásunkra három ajánlattevő megküldte 
ajánlatát, és az ajánlatok értékelése alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
megjelölő tervező és kivitelező szervezettel javasoljuk megkötni a vállalkozói szerződést. 

Tervezés és műszaki ellenőri feladatok ellátására: 

Nettó ft. 
1 

ÁFA Bruttó ft. 

1. Egberstone Kft. tervezés 787 402 212 598 1 OOO OOO 

műszaki ellenőrzés 433 071 116 929 550 OOO 

összesen 1220473 329 527 1550 OOO 

2. PRC Kft. tervezés 800 OOO 216 OOO 1016 OOO 

műszaki ellenőrzés 500 OOO 135 OOO 635 OOO 

összesen 1300 OOO 351 OOO 1651 OOO 

3. B+CS Kft. tervezés 810 OOO 218 700 1028 700 

műszaki ellenőrzés 550 OOO 148 500 698 500 

összesen 1360 OOO 367 200 1727200 

Kivitelezési munkák elvégzésére: 



Nettó ft. ÁFA Bruttó ft. 

1. Presztizs Team Kft. kivitelezés 21164 173 5 714 327 26 878 500 

2. PRC Kft. kivitelezés 22 500 OOO 6 075 OOO 28 575 OOO 

3. B+CS Kft. kivitelezés 23 100 OOO 6 237 OOO 29 337 OOO 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, tervező, műszaki 

ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, során a tervező, 

műszaki ellenőr, kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően az 
alábbiakat állapítja meg: 

• a beszerzési eljárás érvényes és eredményes; 
•a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:.EGBERSTONE KFT. 4025 Debrecen Piac u. 53. 
•ajánlati ár: nettó 1.220.473.- Ft+ 329.527.-ft ÁFA. 1.550.000.-ft. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tervező szervezettel, az EGBERSTONE KFT-vel a feladat 
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 

Határidő: 2019 február 28. 

Határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, tervező, műszaki 

ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése,során a kivitelező 

szervezet, kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően az 
alábbiakat állapítja meg: 



• a beszerzési eljárás érvényes és eredményes; 
• a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:.PRESZTIZS TEAM KFT. l 062 Budapest 
Andrássy Út 56 .. 
• ajánlati ár: nettó 21.164.173.- Ft+ 5.714.327.-ft ÁFA. 26.878.500.-ft. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező szervezettel, az PRESZTIZSTEAM KFT-vel a 
feladat ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 

Határidő: 2019 február 28. 

Gáborján 2019 február 11. 



Előterjesztés 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. február 14-i ülésére 

Tárgy: Előterjesztés LOZ-383 frsz. SUZUKI SWIFT személygépkocsi , és térfigyelő 

kamerarendszer üzemeltetési jogának megszüntetéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gáborján Község Önkormányzata és Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 2009 évben A 
Térfigyelő rendszer kiépítése, és a polgárőrség eredményes munkájának elősegítése (civil 
összefogással a közbiztonság érdekében Gáborjánban és Szentpéterszegen) című pályázatban 
ismertetett formában, felelősségi körrel, illetve az abban foglalt célok megvalósulása 
érdekében, társulást alkottak. A társulás gesztora Gáborján Község Önkormányzata. 

Gáborján Község Önkormányzatának az EA-202 5-00312009 azonosítószámon regisztrált 
pályázatát az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 14.000.000.- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette. A fejlesztés összköltsége 15. 950.000.-ft, ebből a saját 
forrás összege 1.950.000.ft. volt 

A támogatási szerződés szerint a támogatott szervezet Gáborján Község Önkormányzata, és 
így a támogatással létrejött eszközök tulajdonjoga a támogatott szervezetet illeti meg. 

Fenti Önkormányzatok, gesztori megállapodást kötöttek a pályázati célok megvalósítására és 
a támogatással megvalósult eszközök működtetésére. A gesztori megállapodás szerint: 

Gesztor: Gáborján Község Önkormányzata 
Tag: Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 

Gáborján Község Önkormányzata 

A fejlesztés megnevezése, és a megvalósulás helyszíne(i) : A 28 db kamerából álló térfigyelő 
rendszer Gáborján község közigazgatási területén kerül elhelyezésre, valamint a 2 db robogó 
tárolásának a helye: Gáborján Község Önkormányzata (székhely: 4122 Gáborján, Fő u. 
106.sz.) 

A megvalósuló fejlesztés tulajdoni viszonyai: A 28 db kamerából álló térfigyelő rendszer és a 
2 db robogó Gáborján Község Önkormányzatának tulajdonát képezi. A térfigyelő rendszer 
Gáborján Község közigazgatási területén kerül elhelyezésre, valamint a robogók is Gáborján 
Község közigazgatási területén kerülnek használatra. 

A megvalósuló fejlesztés üzembentartója: A 28 db kamerából álló térfigyelő rendszer és a 2 db 
robogó esetében az üzembentartó, Gábo~ján Község Önkormányzata. 

A megvalósuló fejlesztés tárgyi eszköz állományba véte!e, analitikus nyilvántartása és 
főkönyvi könyvelése: A 28. db kamerából álló térfigyelő rendszernek és a 2 db robogónak a 
tárgyi eszközök állományába történő vételét, analitikus nyilvántartását és a számviteli 
szabályoknak megfelelő főkönyvi könyvelését Gáborján Község Önkormányzata (székhely: 
4122 Gáborján Fő.u. 106.sz.) végzi. 

A működtetési kötelezettség leírása: : Gáborján Község Önkormányzata vállalja, hogy a 
09000 l 409K számú támogatási szerződés 5. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
támogatással Gáborján községben megvalósult fejlesztések fenntartását , üzemeltetését, a 
~~: 'ö~~•<>" tón"lPoP<: hf'f PiP.zését követő 5 éven keresztül biztosítja. 



Szentpéterszeg Község Önkormányzata 

A fejlesztés megnevezése, és a megvalósulás helyszíne(i): A 18. db kamerából álló térfigyelő 
rendszer Szentpéterszeg község közigazgatási területén kerül elhelyezésre, valamint az 1 db 
személygépkocsi tárolásának a helye: Szentpéterszeg Község Önkormányzata (székhely: 4121 
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.sz.). 

A megvalósuló fejlesztés tulajdoni viszonyai: A 18 db kamerából álló térfigyelő rendszer és az 
1 db személygépkocsi Gáborján Község Önkormányzatának tulajdonát képezi. A 18 db. 
kamerából álló térfigyelő rendszer Szentpéterszeg Község közigazgatási területén kerül 
elhelyezésre, és a személygépkocsi is Szentpéterszeg község közigazgatási területén kerül 
használatra. 

A megvalósuló fejlesztés üzemhentart~ja: Gábo~ján Község Önkormányzata. mint a _jelen 
megállapodás tárgyát képező eszközök tulajdonosa a támogatási szerződésben foglalt S éves 
kötelezettségvállalási időszakra, üzemben tartási szerződést köt a 18 db kamerából álló 
térfigyelő rendszer használatára, üzemeltetésére Szentpéterszeg Község Önkormányzatával, 
valamint az 1 db személygépkocsi használatára, üzemeltetésére a Szentpéterszegi Polgárőr 
Egyesülettel. 
A 18 db kamerából álló térfigyelő rendszer üzemben tartója Szentpéterszeg Község 
Önkormányzata, míg az 1 db személygépkocsi esetében pedig a Szentpéterszegi Polgárőr 
Egyesület. 

A megvalósuló fejlesztés tárgyi eszköz állományba vétele, analitikus nyilvántartása és 
főkönyvi könyvelése : A 18. db kamerából álló térfigyelő rendszernek és az 1 db 
személygépkocsinak a tárgyi eszközök állományába történő vételét, analitikus nyilvántartását 
és a számviteli szabályoknak megfelelő főkönyvi könyvelését Gáborján Község 
Önkormányzata (székhely: 4122. Gáborján Fő u. 106. sz.) végzi. 

A működtetési kötelezettség leírása: Szentpéterszeg Község Önkormányzata vállalja, hogy a 
09000 l 409K számú támogatási szerződés 5. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
támogatással Szentpéterszeg Községben megvalósult fejlesztések fenntartását, üzemeltetését, 
a fejlesztés tényleges befejezését követő 5 éven keresztül - Gáborján Község 
Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés keretében - biztosítja. 

Az 5 éves üzemeltetési szerződés lejárt. ezért a Szentpéterszegi Önkormányzat át aka~ja venni 
a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesülettől a személygépkocsi üzemeltetési jogát. 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek hogy mind a személygépkocsi, mind a 
kamerarendszer üzemeltetési jogát vonjuk vissza, és mint tulajdonos, az eszközöket ajánljuk 
fel megvételre Szentpéterszeg Község Önkormányzatának és a Szentpéterszegi Polgárőr 
Egyesületnek. A személygépkocsi vételárát 1.200.000.-ft összegben, a kamerarendszer 
vételárát 800.000.- ft összegben javasoljuk meghatározni. 
A kötelező öt éves üzemeltetési időszak utáni használati díjat a személygépkocsi esetén 
3.000.-ft/hó összegben javaslom meghatározni, a kamerarendszer esetében 2.000.-ft/hó 
összegben javaslom megállapítani. 

Tisztelt képviselő-testület! Kérem hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni. és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 



„ • .12019.(11.14) Önk. számú 
Határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Gáborján 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő LOZ-383 SUZUKI SWIFT típusú 

személygépkocsi üzemeltetői joga átírásra kerüljön a Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 

javára. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 
Határidő: 2019 február 28. 

„ • ./2019.(11.14) Önk. számú 
Határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő LOZ-383 SUZUKI 

SWIFT típusú személygépkocsi megvásárlását felajánlja Szentpéterszeg Község 

Önkormányzatának és a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesületnek 1.200.000.-ft vételárért. 

Továbbá a tulajdonában levő 18 kamerából álló térfigyelő rendszer megvásárlását felajánlja 

Szentpéterszeg Község Önkormányzatának 800.000.- ft vételárért. 

Amennyiben fenti szervezetek nem kívánják megvásárolni a felajánlott eszközöket a 

megállapított vételárért, úgy a tulajdonos birtokba veszi azokat. 

A LOZ-383 SUZUKI SWIFT típusú személygépkocsi használati díjat 3.000.- ft/hó összegben 
állapítja meg 2015.06.0 l-től az üzemeltetői jog visszavonásáig. 

A kamerarendszer használati díját 2.000.-ft/hó összegben állapítja meg 2015.06.01-től az 

üzemeltetői jog visszavonásáig. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 
Határidő: 2019 március 31. 

Gáborján 2019 február 6. 



Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 

Előterjesztés 

Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) , valamint a 
költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/20 J J. (XII. 
3 J .) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában 
résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a 
célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és 
működtetett pénzügyi irányítási és kontrolrendszerek megfelelőségét illetően. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) az Áht, valamint a Ber. Rendelkezéseinek megfelelően a Váncsodi Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint belső ellenőrzési vezető, az FB Power Controlling Bt
vel kötött megbízási szerződés útján gondoskodik a jogszabályban előírt belső ellenőrzési 
feladatok végrehajtásáról. 

A Ber. 32. §-a szerint a következő évre vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési 

tervet a belső ellenőrzési vezető készíti elő , és terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyás 
végett. 

A Yáncsodi Közös Önkormányzati Hivatal két települési önkormányzat, egy települési 
nemzetiségi önkormányzat, és három költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak 
ellátásáról gondoskodik, ezen költségvetési szervek vonatkozásában végezte el a belső ellenőr 
a kockázatelemzést, melynek alapján megtette a 20 J 9. évi belső ellenőrzési tervre irányuló 
javaslatát, melyet a melléklet tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek, és 
azzal való egyetértés esetén fogadják el a Yáncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
belső ellenőrzési tervét. 

Határozati javaslat 

Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § ( 1) pontja alapján -
figyelemmel a valamint a költségvetési szervek belső kontrolrcndszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire-, megtárgyalta a 
Yáncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó 
előterjesztést, és úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések 
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 
Határidő : folyamatos 
Felelős: Jenei Attilajegyző 

Váncsod, 2018. december 1 7. 



Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi 

belső ellenőrzési terv javaslat 

1. Feladatalapú, kötött felhasználású állami támogatások igénylésének, 
felhasználásának, évközi elszámolásának folyamata 
Cél : annak vizsgálata, hogy a 2019. évi állami támogatás igénylés megalapozott volt-e, 
az évközi felhasználás elszámolása jogszerűen alátámasztják-e? Eszközöltek-e 
korrekciókat az első félévben? 
Ellenőrzés tárgya: 2019. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata 
Érintett szervezeti egység: Váncsod Községi Önkormányzat 

Gáborján Nemzetiségi Roma Önkormányzat 
Ellenőrzött időszak: 2019. 1-111. negyedév 
Feladat végrehajtás időpontja: 5 ellenőrzési nap/önkormányzat 

2. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendje 
Cél: annak megállapítása, hogy az értékhatár alatti beszerzéseket jogszabályszerűen 
bonyolítják-e? 
Ellenőrzés tárgya: pénzügyi , gazdasági folyamatok ellenőrzése 
Ellenőrzési időszak: 2019.1-111. negyedév 
Ellenőrzés módszere: dokumentum ellenőrzés, elemzés, helyszíni ellenőrzés 
Érintett szervezeti egység: önkormányzati konyhák, önkormányzati étkeztetés 
Ellenőrzés időpontja: 5 ellenőrzési nap/önkormányzat 

3. Ingatlanok, tárgyi eszközök nyilvántartásának, elszámolásának, év évi leltározásának, 
értékelésének, a mérleg valódiság tárgyi eszközök vonatkozásában való biztosítása 
Cél: annak megállapítása, hogy a mérlegvalódiság biztosított-e, az ingatlanok, tárgyi 
eszközök vonatkozásában és valós és áttekinthető-e a vagyonnyilvántartás e 
vonatkozásban. 
Ellenőrzés tárgya: a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartásának. főkönyvi 
könyvelésének. leltár értékelésének, egyezőségének, ingatlan kataszteri egyezősének 
vizsgálata 
Ellenőrzés típusa: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése 
Ellenőrzött szervezeti egységek: Váncsod Községi Önkormányzat, Gáborján Község 
Önkormányzata, Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ellenőrzés időpontja: 2019. év 
Ellenőrzés időtartama: 9 ellenőrzési nap/önkormányzat 

4. A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal működési megfelelőssége, az intézményi 
könyvelés és a kincstári és az egyéb pénzügyi adatszolgáltatás rendszer 
működtetésében 

Cél: annak megállapítása, hogy az ellenőrzött Hivatal milyen minőségben látja el 
ellenőrzendő folyamat feladatait. Az esetleges hibák, hiányosságok forrásának 
lokalizálása, szakmai. humán erőforrás ellátottsági, munkaszervezési hibákra 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi , megfelelőségi, komplex vizsgálat 
Érintett szervezeti egységek: Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ellenőrzési időszak: 2019. 1-111. negyedév 
Ellenőrzés időtartama: 8 ellenőrzési nap 



5. Nemzetiségi Önkormányzatok működése 
Cél: annak megítélése, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok működése a jogszabályi 
kötelmeknek megfelelően történnek-e? 
Kockázati értékelése: közepes prioritású 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi dokumentum vizsgálat 
Érintett szervezeti egységek: Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ellenőrzés időpontja: 2019. év 
Ellenőrzés időtartama: 4 ellenőrzési nap/nemzetiségi önkormányzat 

6. Az önkormányzati zárszámadás elkészítése 
Cél: annak megállapítása. hogy az önkormányzat 2018. évi zárszámadása formailag és 
tartalmát tekintve a jogszabályoknak megfelelően készült-e? 
Kockázati értékelése: magas prioritású 
Ellenőrzés típusa: dokumentum ellenőrzés 
Érintett szervezeti egységek: Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ellenőrzés időpontja: 2018. év 
Ellenőrzés időtartama: 15 ellenőrzési nap/önkormányzat 

7. 2019. évi összesítő ellenőrző jelentés, 2020. évi belső ellenőrzési tervjavaslat 
elkészítése 
Cél: az éves ellenőrzési feladatok tapasztalatainak értékelése, 2020. évi 
kockázatkezelés felülvizsgálata, éves ellenőrzési terv készítése 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és dokumentum vizsgálat 
Érintett szervezeti egységek: Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ellenőrzés időpontja: 2019. év 
Ellenőrzés időtartama: 5 ellenőrzési nap/önkormányzat 
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