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Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2019.  évi  belső
ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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2. számú melléklet 

megnevezés átlagos munkanapok 
száma/fő

létszám (fő)* Ellenőri napok száma 
összeges (átlagos 
munkanapok száma x 
létszám)

naptári napok száma 366 2 732
pihenőnap 99 2 198
munkaszüneti nap 13 2 26
fizetett szabadság 
(átlagos)

30 2 60

átlagos betegszabadság 7 2 14
nettó munkaidő 217 2 434
tervezett ellenőrzések végrehajtása 358
egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl, kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, 
teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában 
való részvétel, st. 

40

képzés 21
soron kívüli ellenőrzés 15
összes tevékenység kapacitásigénye 434
az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 434
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