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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. áprilisi ülésére 
 
 

Tárgy: 2013. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás okleveles pénzügyi 
revizora Juhász Lejla elkészítette az önkormányzat költségvetési szervénél a Polgármesteri 
Hivatalnál az általa 2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését. 
Az ellenőrzések végrehajtása az előre kiadott (és képviselő-testület által elfogadott) ellenőrzési ütemterv szerint 
valósult meg.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 48. §-ában rögzített követelményeknek megfelelően a belső ellenőr által elkészített 
összefoglaló jelentését a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve terjesztjük 
a Képviselő-testület elé változtatás nélküli elfogadásra. Csatoljuk a hivatalvezető, az önkormányzat 
jegyzője által a Bkr. 11. §-ában foglalt nyilatkozatát is. 
 
 
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri összefoglaló és a 
mellékelt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 

 
 
 
Csanytelek, 2014. április 14. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 Forgó Henrik          Kató Pálné 
             polgármester                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
…./2014. (IV. ...) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentése elfogadása 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában 
rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2013. évi 
belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését napirendje keretében megtárgyalta a település Polgármestere 
és a Jegyzője által a Képviselő-testület elé a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti 
kötelezettségének eleget téve beterjesztettek szerint és jóváhagyta azt. A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
Vezetője és a Képviselő-testület az önkormányzat jegyzője által a Bkr. 11. §-ában foglalt nyilatkozatát  
változtatás nélkül tudomásul vette. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla Alür Bt pénzügyi revozora 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
                      
 


