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A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat jegyzője az ellenőrzési nyomvonal kialakítását és    
szabályozását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Jelen Ellenőrzési nyomvonal a Cserkeszőlő Községi Önkormányzatra, valamint a - 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal intézményére terjed ki. 

 

I. BEVEZETÉS 
 

1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 

Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, illetve folyamatábrákkal szemléltetett leírása, 
mely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá az 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos 
ellenőrzését. 

Az elvégzendő tevékenységeket, feladatokat a feladatok végrehajtásáért felelős személyek 
megnevezését, a belső szabályzatokra utalást, az ellenőrzési pontokat az igazoló 
dokumentumokat, ezek fellelési helyét a szabályzat melléklete tartalmazza. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal célja 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja: 

- a költségvetési szerv szervezeti működése terén feltérképezhetővé váljon az összes 
folyamatban rejlő működési kockázat, 

- a költségvetési szerv tevékenységének valamennyi folyamatában meghatározhatók 
legyenek a felelősök és az ellenőrzési pontok, 

- az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható legyen a hibás 
működés és az egyes résztevékenységekért felelős személye, 

- a szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, 
koordináció valósuljon meg és a teljes feladatellátásra kiterjedve hatékonyabbá váljon 
a működtetés. 
 

3. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a költségvetési szerv működésében 

Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek 
jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: 

- a költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő 
eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az 
ellenőrzési pontok (típusok) összességét, 

- kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi 
„szereplő” funkció együttes koordinálására kerül sor, 



- valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) 
feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, 
dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, 

- megmutatja a szervezet ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a 
pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és a működtetés 
színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő. 

 

II. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FELELŐSSÉGI SZINTJEI 
 

1. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége és kötelezettsége az ellenőrzési 
nyomvonalak kialakítása során 

A szervezet vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A szervezet vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely 
a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, 
táblázatba foglalt leírása. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a felelősségi szintek területén 

Az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján 
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok. Az ellenőrzési 
nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan beazonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó 
felelős. Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes 
résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 

3. Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a szervezeten belüli együttműködés 
erősítése területén 

A különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, 
koordináció várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától. Az ellenőrzési nyomvonal a teljes 
feladatellátásra kiterjed, vagyis a működtetés optimalizálásának fontos eszköze. 

 

III. AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL ELKÉSZÍTÉSE 
 

A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében 
kerülnek kialakításra és ennek megfelelően kell a költségvetési szervet működtetni. Az 
ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell 
hozzárendelni. 

A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat 
nyújtanak az egyes, a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági eseményekről, 
műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi tranzakciókról, a 
folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatok 



megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet időpontját, a feladat 
ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) dokumentumokat. 

A szervezet gazdálkodásának, működési sajátosságainak figyelembevételével szükséges az 
ellenőrzési nyomvonalat kialakítani. Rendszeres időközönként a már érvényben lévő 
ellenőrzési nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell. 

1. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításához szükséges folyamatok 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és folyamatgazdák 
azonosítása. Az adott költségvetési szerv működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell 
csoportosítani, majd a főfolyamatokat megfelelő módon, oszthatóságuk alapján 
részfolyamatokká kell bontani és meg kell határozni, hogy az adott folyamat (részfolyamat) 
működtetéséért ki a felelős folyamatgazda. 

A rendszer és folyamatleírások a belső szabályzatokra épülnek és azok eljárásrendjeként 
lényegében azt fogalmazzák meg, hogy a belső szabályzatokban előírt követelményeket 
hogyan, milyen feltételek esetén, milyen módszerekkel lehet és kell teljesíteni. A működési 
folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, ellenőrzési nyomvonalak 
elkészítését. 

A folyamatleírásoknak tartalmazniuk kell: 

- a folyamat célját, tárgyát, 
- a kezdő- és végpontját, 
- az inputjait és outputjait 
- a kulcsfontosságú teljesítménymutatóit, 
- más folyamatokhoz való kapcsolódásukat, 
- a folyamatban részt vevők feladatát, jog- és hatáskörét, kötelezettségeit, 
- a beépített ellenőrzési pontokat és azok szerepét, tartalmát, módszerét, 
- a végrehajtás és ellenőrzés dokumentálásának követelményeit, formáját, tartalmát. 

A folyamatleírás, mint eljárásrend garantálja, hogy minden elvégzett feladatról készüljön egy, 
a feladat ellátásáért felelős által kitöltött dokumentum, továbbá, hogy az elvégzett ellenőrzési 
lépés is legyen dokumentálva. 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény olyan 
tevékenységcsoportok kialakítása, amelyek több elemi tevékenységet összefoglalóan képesek 
leírni. 

Figyelembe kell venni az intézményrendszer többszintű működését, az egyes szintek feladat- 
és funkcióbeli sajátosságait, a szintek hierarchiájában végbemenő pénz- illetve 
dokumentumáramlást, valamint az egyes szintek egymásra hatása esetén a két (vagy több) fél 
közötti elszámolás módját. 

2. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának lépései 

a,   A szervezeti és működési rendszerének áttekintése az alábbi dokumentumok alapján: 

- alapító okirat 
- SZMSZ 
- ügyrend 



- számlarend 
- számviteli politika 
- eszközök és források értékelési szabályzata 
- önköltség-számítási szabályzat 
- leltározási és leltárkészítési szabályzat 
- bizonylati rend 
- pénz- és értékkezelési szabályzat 
- selejtezési szabályzat 
- gazdálkodási szabályzat 
- közbeszerzési szabályzat 
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 
- vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 
- belső ellenőrzési kézikönyv 
- szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
- integrált kockázatkezelési szabályzat 

b,  A tevékenység jogi alapjának meghatározása a költségvetési szervek releváns 
tevékenységeinek meghatározása 

c,   A folyamatok azonosítása: a nyomvonal tárgyát képező tevékenységek definiálását 
követően szükséges az adott tevékenységek által lefedett releváns folyamatainak azonosítása. 
Az adott tevékenységre irányuló az egyes szervezeti egységekben elkülönülten jelentkező 
tevékenységek kapcsolódási pontjainak feltárása. 

d,   A folyamatgazda megnevezése az egyes folyamatok felelőseinek azonosítása. A felelős 
lehet egy személy vagy egy szervezeti egység. 

e,  A folyamatok leírása a folyamatok menetének, előrehaladásának részletes leírása, a 
folyamatok egymáshoz való viszonyának felmérése, valamint a folyamatoknak az előkészítési, 
lebonyolítási, beszámolási, illetve ellenőrzési szakaszokra történő elkülöníthetőségének 
szempontja szerinti megvizsgálása. 

f,  A folyamatok rangsorolása: Az azonosított folyamatok egymáshoz való viszonyának, 
egymáshoz képest a prioritás meghatározása, a működés esetleges hiányosságainak és a 
hatékony beavatkozás pontos helyének beazonosítása. 

g, A végrehajtás felelősének megnevezése: A folyamatok végrehajtója eltérhet a 
folyamatgazdától, azonban a felelős az, aki a feltárt esetleges hiányosságok esetén a 
leghatékonyabban avatkozhat be a javítás érdekében. 

h,  A szabályzatok összehangolása a működési folyamatok szabályozottságának a nevesített 
ellenőrzési pontok szabályzatokban történő meghatározása. Az egységes nyomvonal 
kialakításához szükséges az adott folyamatra vonatkozó külső és belső szabályozás 
összehangolása, egységesítése. Az eljárásrendek kidolgozása keretében meg kell tervezni és ki 
kell dolgozni azokat a szabványosított bizonylatokat, papíralapú és elektronikus 
dokumentumokat, amelyeken a munkafolyamat lebonyolítható és a belső kontrollok 
elvégzésének bizonyítékai írásos, vagy elektronikus formában előállíthatók, illetve 
megjeleníthetők. 



i,  Tevékenységcsoportok kialakítása: Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének 
felépítésénél olyan tevékenységcsoportok kerülnek kialakításra, melyek több elemi 
tevékenységet belső összefüggéseikkel, kapcsolódási pontjaikkal képesek leírni. 

j,  Tevékenység-sorrend meghatározása: A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalának 
kialakításánál a gazdasági események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési 
szervekre vonatkozó legjellemzőbb folyamat lehet az elsődleges szempont. 

k,  A tevékenységek (folyamatok) struktúrája: Az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése előtt 
gondoskodni kell a költségvetési szervek működésének folyamatokra történő osztásáról, azaz a 
költségvetési szervek működési folyamatait a főfolyamatok mentén kel csoportosítani, majd a 
főfolyamatokat oszthatóságuk alapján részfolyamatokká kell bontani, ha az átláthatóság 
indokolja, ezen belül is kisebb folyamatokra lehet bontani. Ügyelni kell az egyes 
részfolyamatok optimális meghatározására, hogy a költségvetési szervek azonosított működési 
folyamatai túlzottan ne legyenek elaprózva. 

Az ellenőrzési nyomvonalnak - mint szabályzatnak – meg kell felelnie azon követelménynek, 
hogy szakmai irányítást nyújtson az adott területen dolgozóknak 

- az ellátandó feladat jellegéről, tartalmáról, a végrehajtás és az ellenőrzés módjáról, 
- a tevékenységük és az előírások közötti összhang megteremtésének lehetőségeiről, 
- a hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesüléséről, 
- a beépítendő ellenőrzési pontok helyéről, típusáról, 
- az elvégzett ellenőrzések dokumentálásának követelményeiről, formájáról. 

A folyamatgazdáknak a folyamatleírások és az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése során 
támaszkodniuk kell a folyamatban részt vevő munkatársak tapasztalataira, véleményére, akik 
saját és kollégáik munkáját ellenőrizve közvetlenül érzékelik: 

- a vezetés határozott, pozitív irányú döntéseinek vagy következetlen magatartásának 
hatásait 

- a kapott feladatok megvalósíthatóságának pozitív vonásait, vagy nehézségeit 
- a végrehajtáshoz szükséges feltételek meglétét vagy esetleges hiányát 
- a munkatársak hozzáállását befolyásoló kedvező vagy nem megfelelő munkahelyi 

légkört. 

Alulról, a végrehajtási szintről kiindulva úgy kell írásba foglalni a költségvetési szerven belül 
végzett feladatokat, hogy az egy-egy folyamatba foglalható tevékenységeket jellemzőik alapján 
megfelelően csoportosítsák, megteremtve a rendszerré szervezés feltételeit is. 

Az egyes folyamatokat egymástól tartalmilag jól elkülönítve – de kapcsolódási pontjaikat 
meghatározva – a kontrollrendszer követelményeinek megfelelően kell rögzíteni. A 
tevékenységek ésszerű csoportosítása a folyamatokban részt vevő, a végrehajtásért felelős 
valamennyi vezető és munkatárs szoros együttműködését, tapasztalataik, javaslataik 
hasznosítását igényli. 

3. A költségvetési szervnél ellenőrzési nyomvonalat az alábbi területekre kell 
elkészíteni: 
 

- gazdasági program készítésének ellenőrzési nyomvonala 
- a költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 



- befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala 
- készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala 
- pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 
- kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala 
- költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 
- költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek ellenőrzési nyomvonala 
- támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek ellenőrzési nyomvonala 

o havi zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala 
o negyedéves zárlati feladatok (mérleg) ellenőrzési nyomvonala 
o éves zárlati feladatok ellenőrzési nyomvonala 

- kiegészítő mellékletek ellenőrzési nyomvonala 
- közbeszerzési eljárás ellenőrzési nyomvonala 
- belső ellenőrzés ellenőrzési nyomvonala 
- pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

 
4. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer 

Az eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az információs szinteket, a 
kapcsolódásokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat tartalmazza. A táblarendszer 
fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használni szükséges: 

- sorszám 
- tevékenység, feladat 
- jogszabályi alap 
- előkészítés 
- keletkező dokumentum 
- felelős/kötelezettségvállaló 
- határidő 
- ellenőrzés/érvényesítés 
- utalványozás/ellenjegyzés 
- pénzügyi teljesítés 
- könyvvezetésben való megjelenés 

A táblázatok elkészítése során hivatkozni kell az érvényben lévő szabályzatokra a táblázatok 
egyes rovatain belül. A táblarendszer az egyes eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot 
írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisáig, megjelölve a folyamatot 
és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat 
használ és az ezekért való felelősségeket. 

Az eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető 
az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, valamint a 
tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját képező dokumentum 
jellege. 

A költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát táblázatos formában a szabályzat 1. számú 
melléklete tartalmazza. 



5.  Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerveknél az alábbi területekhez 
kapcsolódva került meghatározásra. 

a, A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez 
kapcsolódó, annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését: 

- a gazdasági program 
- a költségvetési koncepció és 
- a költségvetési tervezés területein. 

A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. A tervezéssel 
kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők: 

- a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni 
- gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek 
- a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról külön 

meggyőződjenek, legyenek erre vonatkozóan is felelősök. 

A tervezéssel kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal részletes táblázatos ismertetését az 1. 
számú folyamatábra tartalmazza. 

b, A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz 
kapcsolódó főfolyamatok, tevékenységek megnevezését, így az alábbi kiemelt területeket: 

- szabályzatok készítése, aktualizálása 
- kiemelt előirányzatok felhasználása 
- főkönyvi és analitikus könyvelés 
- bizonylati rend és bizonylatkezelés 
- házipénztári pénzkezelési tevékenység 
- bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 
- szerződéskötések rendje 
- leltározási tevékenység 
- selejtezési tevékenység 
- kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, 

ellenjegyzés 
- vagyongazdálkodás 
- féléves, negyedéves (időszaki) beszámolók összeállítása 
- éves beszámoló összeállítása 
- közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
- hazai és Uniós pályázatok 

A kiemelt, főtevékenységeken belüli munkafolyamatok kerültek meghatározásra. A 
végrehajtással kapcsolatos konkrét ellenőrzési összefoglaló folyamatábráját a 2. sz. ábra 
tartalmazza. 

c, Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 

Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a költségvetési szervek valamennyi tevékenységét, így 
kapcsolódnak a külön meghatározott tervezéssel és a végrehajtással kapcsolatban ellátott 
feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez. 



Az ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a tervezési folyamatokhoz, 
illetve a végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú ellenőrzési folyamatokat. 
A független belső ellenőrzés a kockázatelemzés alapján segíti a költségvetési szervek számára 
legnagyobb kockázatot rejlő folyamatok, feladatok, tevékenységek ellenőrzését, figyelemmel 
kísérését. 

Az ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos összefoglaló folyamatábráját a 3. számú 
folyamatábra tartalmazza. 

6. A vezetői ellenőrzések tartalma és eszközei 

A vezetők a vezetői ellenőrzést a következő közvetlen eszközzel végezhetik: 

a, az aláírási jog gyakorlásával 

b, az információk elemzésével 

c, beszámoltatással 

d, helyszíni tapasztalatszerzéssel 

e, a meghatározott teljesítmények alakulásának ellenőrzésével 

f, összehasonlítással 

g, intézkedések nyomon követésével, beszámolók bekérésével, vagy a belső ellenőrök 
megbízásával. 

A közvetlen vezetői ellenőrzéseken túl a költségvetési szervek vezetőinek értelemszerűen 
jogában áll és lehetősége van soron kívüli belső ellenőrzések elrendelésével is meggyőződni az 
egyes intézkedések végrehajtásáról és eredményeiről. 

A szervezeti egység vezetője dönti el, hogy az adott tevékenység jellegére tekintettel az 
ellenőrzést rendszeres vagy eseti jelleggel, milyen módszerrel és ellenőrzési technikával végzi 
el. 

A szabálytalanságok észlelése esetén minden szinten érvényesíteni kell az Integrált 
kockázatkezelési szabályzatban megfogalmazott eljárásrendet. 

A jegyző által végzett ellenőrzések alapvetően esetiek, a hangsúly elsősorban az információs 
rendszer által szolgáltatott adatok elemzésére, az írásbeli és szóbeli beszámoltatásra, az aláírási 
jog gyakorlására és az összehasonlításra terjed ki. Folyamatosan ellenőriznie, ellenőriztetnie 
kell, hogy a beépített kontrollok megfelelően működnek, és az elvárt módon segítik a célok 
elérésében. Ezért elő kell írnia a vezetők hierarchikus jelentéstételi kötelezettségének módját, 
tartalmát és meg kell követelnie annak betartását. 

A vezetők ellenőrző tevékenysége feladatkörük által meghatározottan lehet rendszeres vagy 
eseti, amelyek során az információs rendszer felhasználása mellett többnyire a beszámoltatás, 
a helyszíni és a teljesítmény ellenőrzés, valamint a nyomon követés módszerét alkalmazzák. A 
vezetők a felügyeletük, irányításuk alá tartozó területeken alkalmazott ellenőrzési pontok 
előírásszerű működését vizsgálják felül a vezetői ellenőrzéskülönböző módszereivel. Emellett 
támaszkodnak a hozzájuk beosztott alsószintű vezetők (folyamatgazdák) jelzéseire, 
beszámolóira, valamint figyelemmel kísérik a kontrollok módosítására, korszerűsítésére hozott 
intézkedések megvalósítását és hatását. 



Az alsószintű vezetők (folyamatgazdák) általi ellenőrzések folyamatosak, azokban dominál a 
helyszíni és a teljesítményellenőrzés, valamint a nyomon követés módszere. Az alsószintű 
vezetőknek közvetlenül ellenőrizniük kell munkatársaik tevékenységét, mérni 
teljesítményeiket, és az általuk felügyelt folyamatokba épített kontrollok gazdaságosságát, 
eredményességét, hatékonyságát. A hibák, hiányosságok feltárását követően a 
kompetenciájukba tartozó esetekben meghozzák a szükséges intézkedéseket, illetve megteszik 
a feletteseiknek és a kapcsolódó folyamatok folyamatgazdáinak az indokoltnak tartott 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. 

Közös felelősséggel tartoznak a folyamatok kapcsolódási pontjain tapasztalható hibákért, az 
előírttól eltérő, a célok elérését veszélyeztető gyakorlatért. 

A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus 
kontrollokkal együtt biztosíthatják, hogy a költségvetési szervek egyetlen területe se maradjon 
felügyelet és ellenőrzés nélkül, ami a szabályos munkavégzés elengedhetetlen feltétele. 

 

IV. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az ellenőrzési nyomvonal tartalmát érintő jogszabályi változások esetén azt ki kell egészíteni, 
szükség esetén módosítani, aktualizálni kell, melyért a jegyző a felelős.  

A jelen szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerték, annak tényét a 
szabályzathoz csatolt Megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják. 

Az Ellenőrzési nyomvonalról szóló szabályozás 2022. ……..…..  napjától hatályos, 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a …………. számú határozatával 
fogadta el. 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2022. ………………. 

 

………………………….. 

        dr. Tóth Dániel   
                jegyző 

 

        …………………………. 

                  Varga Attila 

                 polgármester 








































































































































































































