
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás             1. számú melléklet 
8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2.   

 
A belső ellenőrzési feladatok 2011. évi ütemezése 

 
 

település/szervezet ellenőrzés tárgya ellenőrzött  ellenőrzés ellenőrzés ellenőrzés ellenőrzési 
    időszak   típusa módszere ütemezése  kapacitás  
B u z s á k 
Önkormányzat 2009-2010.évi normatív költségvetési támogatások           2009-2010.év    szabályszerűs. tételes 2011.I.n.év 8 nap 

 
 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2009.II.n.év 5 nap 

 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége,   2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2009.IV.n.év 5 nap 
  számviteli előírások betartása  
 

G y u g y 
Önkormányzat  
 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 
  

2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 5 nap 
  számviteli előírások betartása 

 
H á c s 
Önkormányzat           2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 

 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 5 nap 

  számviteli előírások betartása 
 
K i s b e r é n y 
Önkormányzat 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 

 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 5 nap 

  számviteli előírások betartása 
 
 
 



 
 
 
 
 
P a m u k 
Önkormányzat 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 

 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 5 nap 

  számviteli előírások betartása 
 
 
L e n g y e l t ó t i 
Önkormányzat 2009-2010.évi normatív költségvetési támogatások         2009-2010.év       szabályszerűs. tételes 2011.I.n.év 10 nap 
 
 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 6 nap 
 

Különféle szervezeteknek nyújtott támogatások               2009-2010.év szabályszerűs. tételes 2011.III.n.év 6 nap 
felhasználása 
 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 6 nap 

  számviteli előírások betartása 
 
 
Ö r e g l a k 
Önkormányzat           2009-2010.évi normatív költségvetési támogatások         2009-2010.év szabályszerűs. tételes 2011.I.n.év 10 nap 

 
                                   2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 

 
Különféle szervezeteknek nyújtott támogatások               2009-2010.év szabályszerűs. tételes 2011.III.n.év 6 nap 
felhasználása 
 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége,   2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 5 nap 
számviteli előírások betartása  

 
 
 
 
 



 
 
Somogyvámos 
Önkormányzat 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 

 
 2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 4 nap 

  számviteli előírások betartása 
 
 
Somogyvár 
Önkormányzat 2009-2010.évi normatív költségvetési támogatások         2009-2010.év szabályszerűs. tételes 2011.I.n.év 10 nap 

 
 2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 6 nap 
 

2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége,   2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 4 nap 
  számviteli előírások betartása  
 

                                   Hivatali gépjárművek üzemeltetése és az elszámolások              2010.év szab. szerűségi   szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év  5 nap 
                                   Szabályszerűségének vizsgálata 
 
 
Szőlősgyörök 
Önkormányzat           2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 5 nap 
 
                                   Különféle szervezeteknek nyújtott támogatások               2009-2010.év szabályszerűs. tételes 2011.III.n.év 6 nap 

felhasználása  
 
2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év    5 nap 

                              számviteli előírások betartása 
 
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
                             2009-2010. évi normatív költségvetési támogatások         2009-2010.év  szabályszerűs.      tételes                          2011.I.n.év    10 nap 

 
                                   2010.évi zárszámadás elkészítése 2010.év szabályszerűs. tételes 2011.II.n.év 4 nap 
 

2011.évi gazdálkodás szabályszerűsége, 2011.év szabályszerűs. szúrópróbaszerű 2011.IV.n.év 4 nap 
                              számviteli előírások betartása 



 
Fodor András Iskola 2009-2011.évi gazdálkodásának felügyeleti jellegű        2009-2011.év szabályszerűs.- szúrópróbaszerű 2009.IV.n.év 20 nap 
 általános pénzügyi ellenőrzése  pénzügyi 
 
 
 
 
Ellenőrzésre tervezett napok összesen:     192 nap 
 
Soron kívüli ellenőrzésre tervezett napok száma       4 nap 
 
Felkészülés, továbbképzés         2 nap 
 
Ellenőrzési munkaterv, belső ellenőrzési jelentés, ellenőrzéshez szükséges dokumentumok, jelentések elkészítésére    10 nap 
 
Összes ellenőrzési nap                                                                                                                                                                                                                        219 nap 


