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E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
2013. november 29. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy:   Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési programja, stratégiai terve és időrendi 

táblázata jóváhagyása 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulással megbízási jogviszonyban álló belső ellenőr elkészítette a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi belső 
ellenőrzésére vonatkozó programját, stratégiai tervét, valamint az időrendi táblát.  
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a belső ellenőr a 2014. évi belső ellenőrzését az alábbi jogszabályokban 
foglaltak figyelembevételével köteles végezni: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.),  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), amely 2014. 01 01.-től teljesen átalakul-, 
- az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (X. 24.) Kormányrendelet, valamint 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Kormányrendelet (Bek.) 
A beterjesztett tervek megfelelnek ezen előterjesztésben feltüntetett jogszabályban rögzített követelményeknek. 
 
A belső ellenőr változatlanul megfelel a képesítési feltételeknek.  

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Javaslom a Társulási Tanácsnak az előterjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak 
megvitatását és változtatás nélkül elfogadását. 
 

C s a n y t e l e k, 2013. november 25. 

        Tisztelettel: 

 

 
          Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke  

 
 
 



……/2013. (XI.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési programja, stratégiai terve és időrendi 

táblázata jóváhagyása 
  

Határozati javaslat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa változtatás nélkül elfogadta a Társulási 
Tanács Elnöke írásos előterjesztésében beterjesztett, a Belső Ellenőr által elkészített Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési programját, stratégiai tervét és az időrendi táblát  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.),  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), 
- az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 

(X. 24.) Kormányrendelet, valamint 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet (Bek.) 
előírásaiban foglaltakra alapozva. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik Társulás Elnöke 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    jogszabály szerint 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke (Csanytelek) 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön)  
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 


