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E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2014. szeptember 15. napján tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 
kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás okleveles 
pénzügyi revizora Juhász Lejla elkészítette az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső 
ellenőrzési jelentését, melyet 2014. 08. 28. napján megküldött az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás részére. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 42. § (1)-(3) bekezdése alapján:  
„(1) A belső ellenőrzési vezető a jelentés tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából 

megküldi az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire 
vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (a továbbiakban 
együttesen: érintettek).  

(2)  Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül 
kötelesek megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.  

(3)  Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, 
legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.” 

 
A fentiek alapján kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a Társulás Társulási Tanácsa elé a 
belső ellenőrzési jelentést annak  elfogadását kezdeményezve. 
 
Javaslom a Társulás Társulási Tanácsának az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri jelentés és a 
mellékelt határozati javaslat megvitatását, továbbá változtatás nélküli elfogadását. 

 

 

 
Csanytelek, 2014. szeptember 08. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Forgó Henrik 
                    Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
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…./2014. (IX. ...) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső 

kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-
ában rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás folyamatba épített vezetői ellenőrzésének, belső kontrollrendszerének, ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési 
jelentését napirendje keretében  a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által a Társulás Társulási 
Tanács elé a kötelezettségének eleget téve beterjesztett jelentést változtatás nélkül jóváhagyta.  
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) 

- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) 

- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és  
általa 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) 

- Irattár   
                      
 

 


