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A 2022. óvi belső ellenórzési terv összeállítása a stratégiai terv és a kockázatelernzés alapjá,rr felállitott prioritásokon alapul.
Az elleuórzesi terv összeál]ításakor §zempont volt a célok és irányok összehangolása snnak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasmálhassa az
ellenórzósi tapasztalaton alapula) elenrzó összegzéseket és áfogó helyzetel€mzéseket.
Áz éves ellerrórzési terv e]készítésea vezetéssel folyatott e§-eaetéseken, a szakmai szervek ajánlásain ós a kockázatelemzésen alapul.
A kockázatelemz,és szerint azonosított kockrizati tén;,ezók:
-jogszabályi rendelkezesek változása, lbrráshiány, dolgozói leterheltség, ítgyelmetlcnség,

A kockázatelemzés számos íerületetjelölt nreg rnagas kockázaninak, de a fonáshiány mian csak ery kockázatos terülel vizsgálatára toszek jaYaslalot.
A belső ellerrót továbbkópzésére, tanácsadói tevókenységre és soron kívüli vizsgálatra a Srirvár TérségeTöbbcélú KistérségiTársuiás szintjén teíve7-tí-ink
tartalék ellenóri napót.
Dátuln: Tapolca, 2021. november 10.
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3 i ,) Kormányfendelet a költ§égv€té§i
voDatkozó éves ellenörzesi tervkészítésikötolezeü§oggí

szorvek belso konbollrondszer&ö] és bolsö ellonóráséről szóló 3. §_a elóírüa a trirglévct kövctó évre
továbbá meghatáto áa az éves ellenőné§i terv taítalmát

Az éves ellenórzési terv kockIizatelemzes alapján folrállított prioritások
Ellenötzési Torwel össáangban keriilt összerálüüisra,

és a belsó ellenórzes rendelkezéser€ álló eófoná§ok

Az Önkormányzat tevékenységci köáil elsődlegesen azok a folyamatok
embori eröforrás kocká,zatok elöfordultsk
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