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Előterjesztés 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2012. októberi ülésére 

 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is beterjesztem a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulásával megbízási jogviszonyban álló, önkormányzatunk belső ellenőre által a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. §-a (3) 
bekezdése szerint október 31-ig beterjesztett, az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzésére vonatkozó 
programját.   
A belső ellenőr a 2013. 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 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), 
- települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), 
- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
- 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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében a   helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső 
ellenőrzési vezető a tárgyévet követő érvre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző . többcélú 
kistérségi társulás által ellátott belső ellenőrzéssel érintett önkormányzati költségvetési szerv esetén a 
munkaszervezet vezetője részére minden év október 31-ig. Az Ötv. 92. § (6) bekezdés értelmében a 
vonatkozó éves belsőellenőrzési tervet az előző év november 15-ig hagyja jóvá a képviselő- testület.  
Az Ötv. 92. § (5) bekezdésében foglalt kötelezésnek eleget téve, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény VIII. 44. pontjában szabályozott államháztartási kontrollok rendszere alapján a 
Polgármesteri Hivatal meglévő SZMSZ-e Pénzügyi Ügyrendjébe foglaltak módosításával gondoskodtam    
(a kontrollkörnyezet, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, kockázatkezelés és monitoring 
rendszer kialakítására irányulóan) felülvizsgálatáról. 
A belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a 2013. évi belső 
ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll.  
A beterjesztett tervek megfelelnek ezen előterjesztésben feltüntetett jogszabályban rögzített követelményeknek (Ötv, 
Bek., stb). 
A belső ellenőr ellenőrzési terve szerinti működtetésével a Polgármesteri Hivatalon belüli vizsgálat hozzájárul ahhoz, hogy az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség az Ámr-ben foglalt követelményei.  
A FEUVE során és a belső ellenőr által alkalmazott módszerek nagyban elősegíthetik az önkormányzat 
eredményes, hatékony és szabályos, jogszerű gazdálkodását.  
 

  



A belső ellenőr változatlanul megfelel a képesítési feltételeknek.  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak és a csatolt határozati javaslat megvitatását és 
változtatás nélkül elfogadását. 
 
Csanytelek, 2012. október 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 

 
 

 
 

……/2012. (X.  26.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve  elfogadása  

 

Határozati javaslat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 
előterjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
fenntartásában lévő Csanyteleki Tagintézményi Belső Ellenőr által elkészített 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva. 

2) Felkéri a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    2013. november 15. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr Körösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa 
- Gyöngyi Alexandra Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 


