
Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 62,0 62,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 62,0 62,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
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Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 

összesen. 

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. 

Ezen melléklet vonatkozásában:

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr 

fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 

hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük 

megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                      

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 

közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 

jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.

Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 

megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Ezen melléklet vonatkozásában:

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.                                           

Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre 

állni.                                                                                                            Tény 

státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz 

állt rendelkezésre.

Pl. titkárnő.
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