
 

AZ ÖN KOR MÁNYZATOK INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE SORÁN ÉRTÉKELT 26 DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE 

 
 

 Hivatal  Önkormányzat 

1 Szervezeti és működési szabályzat 1 Képviselő-testület szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet 

1a Szervezeti felépítés és a működés 
rendje, szervezeti egységek megneve-
zése 

1a Átruházott hatáskörök, önkormányzat 
szervei, jogállása, vagyonnyilatkozat 
bizottság 

2 A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartá-
sára, a vagyonnyilatkozatban foglalt szemé-
lyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat 

  

3 Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer 
minőségéről 

  

4 Szervezeti integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendje 

  

4a bejelentő védelme, tájékoztatása   

5 Integrált kockázatkezelés eljárásrendje   

5a kockázatok felmérésének kötelezett-
sége kiértékelés 

  

6 Számviteli politika 2 Számviteli politika 
 

6a lényeges, nem lényeges, jelentős, 
nem jelentős szabályozása 

2a lényeges, nem lényeges, jelentős, 
nem jelentős szabályozása 

7 Az eszközök és a források leltárkészítési és lel-
tározási szabályzata 

3 Az eszközök és a források leltárkészítési és lel-
tározási szabályzata 

7a mennyiségi felvétellel történő leltáro-
zás gyakorisága 

3a mennyiségi felvétellel történő leltáro-
zás gyakorisága 

8 Az eszközök és a források értékelési szabály-
zata 

4 Az eszközök és a források értékelési szabály-
zata 

8a követetések értékelésének szabályai 4a követetések értékelésének szabályai 

9 Pénzkezelési szabályzat 5 Pénzkezelési szabályzat 
9a napi készpénz záró állomány 5a napi készpénz záró állomány 

10 Számlarend 6 Számlarend 

10a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolata 

6a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolata 

11 Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljá-
rásrend 

7 Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljá-
rásrend 

12 A tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
belső szabályzat 

8 A tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
belső szabályzat 

12a kötelezettségvállalás, teljesítés igazo-
lás szabályozása 

8a kötelezettségvállalás, teljesítés igazo-
lás szabályozása 

13 A kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolá-
sára jogosult személyekről és aláírás-mintá-
jukról vezetett nyilvántartás 

9 A kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolá-
sára jogosult személyekről és aláírás-mintá-
jukról vezetett nyilvántartás 

14 Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 
szabályozása 

10 Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 
szabályozása 

14a elfogadható ajándék mértéke 10a elfogadható ajándék mértéke 

15 A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésé-
nek eljárásrendje 

11 A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésé-
nek eljárásrendje 

 


