
 
 

  J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Mely készült 2020. december 16 . napján Nagykálló Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata Elnökének alább felsorolt napirendek tekintetében a jelen 

veszélyhelyzetben hozott határozatairól. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-a 

értelmében Magyarország Kormánya 2020. november 04. napjától az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a 

feladat – és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot szab ugyanezen 

törvényi rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 153. 

§ (1) bekezdése megállapítja, hogy amennyiben a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a 

nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó 

jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével. 

 

A Nektv. 153. § (2) bekezdése szerint, ahol a Nektv. eltérően nem rendelkezik, a 

nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi települési önkormányzatok 

tisztségviselőinek jogállására a polgármesteri tisztség ellátására vonatkozó törvényi 

rendelkezések alkalmazandóak.  

 

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal. 

 

Az elnök feladat- és hatáskör gyakorlásának azonban meg kell felelnie a Nektv. 10. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak, miszerint a nemzetiségi önkormányzatok törvényben 

meghatározott jogaikat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elve alapján, 



 
 

rendeltetésüknek megfelelően gyakorolják.  

 

A fentiekre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt, az Elnöki döntés meghozatalára 

(kivétel: a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó azonnali döntés) vonatkozóan az 

alábbi eljárásrendet szükséges alkalmazni: 

 

- Az elnök azon döntései meghozatalához, amely nem a veszélyhelyzet 

elhárításához kapcsolódik köteles egyeztetni a Képviselő-testület tagjaival.  

- Jelen eljárásrendben véleményezésre kerülő ügyekről az Elnök dönt, a 

Képviselő-testület tagjai javaslatot tehetnek az Elnök részére. 

-  Az egyeztetés formája írásos előterjesztés, határozati javaslat, amely papír 

alapon megküldésre került a testület tagjai részére a döntés meghozatala előtt 

2 nappal. 

- A testület tagjai  minden egyes határozati javaslatot véleményeznek, hogy 

elfogadják vagy nem fogadják el és a megadott határidőig papír alapon  

visszaküldik az Elnök részére. 

- Amennyiben a képviselőtől nem érkezik írásos válasz a megadott határidőig, 

akkor az Elnök úgy tekinti, hogy az adott képviselő tartózkodik, nem kíván 

véleményt alkotni. 

- A visszaküldött képviselői vélemények eredménye kötelező az elnöki döntés 

meghozatalakor. 

- Az eredmény megállapítása az Nektv. 92.§-ának figyelembe vételével történik. 

- A fenti eljárást azon esetekben kell alkalmazni, amely a lakosság 

szükségleteinek kielégítéséhez, az önkormányzat feladatainak a 

zökkenőmentes ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

- A halasztható ügyek a veszélyhelyzet megszűntetése után a testület személyes 

jelenlétével magtartott ülések keretében kerülnek megtárgyalásra.  

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjai részére 2020. november 14. 

napján megküldött előterjesztés a következő: 

 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési tervének 

elfogadása tárgyában 

2.) Előterjesztés Nagykálló Város Önkormányzata és a Mátészalkai Szakképzési 

Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola közötti együttműködési megállapodás 

tárgyában 

3.) Előterjesztés az idős roma lakosság részére segítségnyújtásra vonatkozóan a 

vészhelyzet időszakában 



 
 

NYÍLT ÜLÉSSEL ÉRINTETT TÁRGYKÖR: 

1.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési tervének 

elfogadása tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. december 14. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő elfogadta, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

5/2020. (XII.16.)   

h a t á r o z a t a 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési tervéről és 

a hozzá kapcsolódó kockázatelemzésről 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke hivatkozva A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

Jóváhagyja a GYARMAT- TAX mint megbízott belső ellenőrzést végző szerv által 

készített, Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évére 

vonatkozó „Éves belső ellenőrzési tervét” és a hozzá kapcsolódó kockázatelemzést 

a határozat melléklete szerint. 

 

Határidő: folyamatos, az ütemterv szerint. 

Felelős: elnök 

 

Határozatot kapják: 

Gyarmat – Tax Kft. 

Gazdasági Iroda 

Képviselő –testületi referens 

Irattár 

 



 
 

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az 

alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: 

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2020. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi 

előírások figyelembevételével készült. 

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, 

gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A 

kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. 

 

 

2021 ÉV 
 

NAGYKÁLLÓ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA  

 
 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, 

időpontja 

Folyamatlista Kockázatelemzési kritérium mátrix 

A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Folyamatok kockázata és ellenőrzése 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491). 

 

2021. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS 

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP 

RENDSZER 1 10 

TELJESÍTMÉNY - - 

IT-RENDSZER - - 

SZABÁLYSZERŰSÉGI - - 

PÉNZÜGYI 1 4 

SORON KÍVŰLI - 2 

ÖSSZESEN: 2 16 

 

 

 

 

2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS 

 

KAPACITÁSIGÉNY:  - - 

2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI 

TERVBEN SZEREPLŐ 

ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) 

 16 - 

TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG 

(EMBERNAP) 

 2 - 

KÉPZÉS (EMBERNAP)  2 - 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG 

(EMBERNAP) 

 2 - 

ÖSSZESEN: (EMBERNAP)  22 - 

VÁRHATÓAN  LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP 



 
 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

KAPACITÁS 

A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE 

VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI 

KAPACITÁS 

 - - 

TERVEZETT KÜLSŐ 

ERŐFORRÁS KAPACITÁS 
 1 16 

ÖSSZES VÁRHATÓAN 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

KAPACITÁS 

 1 16 

 

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB 

TEVÉKENYSÉG) 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 



 
 

1. 

 

ELŐIRÁNYZAT 

FELHASZNÁLÁ

S 

 

 

Cél: Előirányzat-felhasználás 

jogszabályoknak és belső szabályoknak 

megfelelő irányítása, ellenőrzése. 

Tárgy: Az előirányzat-felhasználás 

jogszabályoknak és a belső szabályoknak 

megfelelő irányítása, ellenőrzése. 

Eredeti előirányzatok meghatározása, 

előirányzat lebontása. Előirányzat 

felhasználási ütemterv készítése, 

módosítása. Likviditási terv készítése. 

Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, 

ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, 

szakmai teljesítés igazolás ellenőrzése. 

Időszak: 2021. I. félév 

Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése, 

dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, közvetlen megfigyelésen 

alapuló ellenőrzés. 

Az előirányzat-

felhasználás nem 

szabályozott, nincs 

ellenőrzés 

Az elemi költségvetés 

alapján az előirányzatok 

nem kerülnek 

feladatokra lebontásra 

Nem készül ütemterv 

Nincs folyamatos 

módosítás 

Nem készül likviditási 

terv 

Nincs folyamatos 

módosítás 

Nem a jogosultak 

gyakorolják a 

jogköröket 

A jogkörök gyakorlása 

formális, illetve az 

ellenjegyzés utasításra 

történik 

Visszaélések, csalások 

Érvényesítést nem 

megfelelő képesítésű 

személy végzi 

Érvényesítés hiányos 

okmányok alapján 

történik. 

 

Rendszerellenőrzés  

 

2021. II. negyedév 

 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. július 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 szakértői nap 

(1 ellenőr) 

 

 



 
 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 

(**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése (***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

2. 

 

BANKSZÁMLÁ

K KEZELÉSE 

 

 

Cél: Annak megállapítása, hogy a 

számlapénzforgalom megfelelően 

szabályozott, a működés során a 

vonatkozó előírásokat betartják. 

 

Tárgy: Előirányzat felhasználási és 

bankszámlák forgalma. 

 

Időszak: 2021. évi forgalom mintavétel 

alapján 

 

Módszer: Eljárások és rendszerek 

szabályzatainak elemzése és értékelése, 

dokumentumok és nyilvántartások 

vizsgálata, közvetlen megfigyelésen 

alapuló ellenőrzés. 

Nem megfelelő irányítás 

Nincs ellenőrzés 

Téves kifizetések 

Dupla kifizetések 

Késő kifizetések 
 

Pénzügyi ellenőrzés 

2021. III. negyedév 

 

 

Jelentés készítés 

határideje: 

2021. október 31. 

4 szakértői nap 

(1 ellenőr) 

 

2021. évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron 

kívüli célellenőrzésekre. 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.  

** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.  

 

2020. október 15. nap 

 

                                                                            Jóváhagyta: 

 

………………………………………………………………….



 
 

 

 
 
 

Kockázatelemzés 
 

 

 
 

 

A 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykálló Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 15. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491) 
 

 



 
 

 

                                                                                                                                                     1. számú melléklet 

 
KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 

2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 6 

 

 

2. Változás / Átszervezés 
1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 6 

 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 

2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 5 
 

 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 6 

 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  

2) Közepes  
3) Magas  

Súly: 6 

 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 4 

 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 

1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 3 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 3 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 
 

 

 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24  

2. Változás / átszervezés 3 6 18 

3. A rendszer komplexitása 3 5 15 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 6 24 

5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 
befolyás 

3 4 12 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 3 9 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 5 15 

 Súlyszám összesen: - 55 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 173 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 



 
 

3,51-től      magas 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

Az előirányzat-felhasz-

nálás nem szabályozott, 

nem történik meg a 

területen az ellenőrzés. 

 

 

Az önkormányzat stabil 

és tervszerű 

gazdálkodásának 

alapfeltétele az 

előirányzat-felhasználás 

szabályozása, annak 

betartása illetve a 

módosítások felvezetése.. 

 

 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Az elemi költségvetés 

alapján az előirányzatok 

nem kerülnek 

feladatokra lebontva 

feltüntetve. 

 

 

 

 

Az előirányzat-

felhasználást nehéz 

követni, az 

önkormányzat döntés-

előkészítését és a vezetői 

döntések meghozatalát 

akadályozza. 

 

 

Kockázati tényező #3. 

 

Az érvényesítést nem 

megfelelő képesítésű 

személy végzi, illetve az 

érvényesítés hiányos 

okmányok alapján 

történik. 

 

 

Az önkormányzat 

zavartalan pénzügyi 

működése érdekében, 

szükséges megfelelő 

képesítésű személy 

alkalmazása, illetve 

kiemelten fontos az 

érvényesítések ellen-

őrzése. 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ (Bankszámlakezelés) 
 

1. Belső kontrollok értékelése 

1) Megfelelő és eredményes 
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 

3) Gyenge  

Súly: 6 

 

2. Változás / Átszervezés 

1) Stabil rendszer, kis változások 

2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 

3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 

Súly: 4 

 

3. A rendszer komplexitása 

1) Nem komplex 
2) Közepesen komplex 

3) Nagyon komplex 

Súly: 4 



 
 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 

2) Közepes mértékű 

3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 

Súly: 5 

 

5. Bevétel/Költségszint 

1) Alacsony  
2) Közepes  

3) Magas  

Súly: 7 

 

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 

1) Alacsony 

2) Közepes 

3) Magas 

Súly: 5 

 

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 
1) 1 évnél kevesebb 

2) 1-2 év 

3) 2-4 év 

4) 4-5 év 

5) 5 évnél több 

Súly: 3 

 

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 

1) Alacsony szintű 

2) Közepes szintű 

3) Magas szintű 

Súly: 3 

 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Nagy 

Súly: 5 

 

10. Szabályozottság és szabályosság 

1) Kicsi 

2) Közepes 

3) Jelentős 

Súly: 5 

 

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 

1) Nagyon tapasztalt és képzett 

2) Közepesen tapasztalat és képzett 

3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 

Súly: 3 

 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 

1) Alacsony 

2) Közepes 
3) Magas 

Súly: 4 

 

 

 

 



 
 

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
Sz. Kockázati tényező Kockázati 

tényező 

terjedelme 

(1-5) 

Alkalmazott 

Súly 

(1-10) 

Pontha- 

tár 

     

1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24  

2. Változás / átszervezés 3 4 12 

3. A rendszer komplexitása 3 4 12 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 

5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 

3 5 15 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 

8. Vezetőség aggályai 2 3 6 

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 

10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 

 Súlyszám összesen: - 55 - 

 Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 176 

 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 

 

ellenőrzési prioritás: 

0,01-2,49   alacsony 

2,50-3,50   közepes 

3,51-től      magas 

 

 

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 

 

 

KOCKÁZATI 

TÉNYEZŐK 

CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS 

MAGAS KÖZEPES ALACSONY 

 

Kockázati tényező #1. 

 

 

Nem megfelelő irányítás, 

az ellenőrzés hiánya. 

 

 

 

 

 

 

A pénzkezelési 

szabályzat, 

bankszámlakezelésre 

vonatkozó szabályainak 

betartása és ezek 

betartásának ellenőrzése 

az önkormányzat 

megfelelő gazdasági 

működésének feltétele. 

 

 

 

Kockázati tényező #2. 

 

Bankszámlakezelés 

során elkövetett hibák. 

(téves, dupla vagy késő 

utalások) 

 

 

 

A bankszámla kezelése 

során elkövetett hibák, a 

szabálytalanságon túl a 

gazdálkodásban is zavart 

okozhatnak. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 
 

2.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata és a Mátészalkai Szakképzési 

Centrum Kállay Rudolf Szakképző iskola közötti együttműködési 

megállapodás tárgyában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. december 14. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 

kapcsolódó vélemények határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő elfogadta, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

6/2020. (XII.16.)  

 h a t á r o z a t a 

a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Mátészalkai Szakképzési 

Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola közötti együttműködési megállapodás 

megkötése tárgyában 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke hivatkozva A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra, jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

- a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Mátészalkai 

Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: elnök 

---------------------------------------------------- 

 

3.) Előterjesztés a Nagykálló Város Önkormányzata az idős roma lakosság 

részére segítségnyújtás a vészhelyzet időszakában 

 

Az előterjesztés, a határozat-tervezet és a kapcsolódó dokumentumok a Képviselő-

testület tagjai részére 2020. december 14. napján megküldésre kerültek. A napirendhez 



 
 

kapcsolódó vélemények határidőn belül megérkeztek. Ezen vélemények összesítésre 

kerültek, és megállapítást nyert, hogy a határozat-tervezetet 4 képviselő elfogadta, 1 

képviselő véleményének meg nem küldése eredményeképpen tartózkodott. A 

vélemények alapján Elnök úr a következő határozatot hozta: 

 

---------------------------------------------------- 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének 

7/2020. (XII.16.)  

 h a t á r o z a t a 

Idős roma lakosság részére segítség nyújtás a vészhelyzet időszakában 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének hivatkozva A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 

alapján történő felhatalmazásra,  jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét 

figyelembe véve az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői egyetértenek azzal, 

hogy az idős roma lakosság részére a képviselő-testület tagjai segítséget 

nyújtsanak a ház körüli teendőkben, bevásárlásban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnöke 

---------------------------------------------------- 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

                      Bogdán Zoltán 

                                  elnök 

 

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 

                                                                                                                                                                

Bereczki Mária  

                jegyző 
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