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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 4. napján tartandó ülésére  

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

kötött együttműködési megállapodás módosítása 

 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

 

 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva: - 
 

 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdésének rendelkezése 

értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés 

kialakításáról, működtetéséről. 

 

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési 

megállapodás „V. A költségvetési gazdálkodás rendje” alcím alatti rendelkezés szerint a 

nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a nemzetiségi önkormányzat által 

megbízott szervezet végzi. 

 

A helyi önkormányzat által a belső ellenőrzési feladatok ellátásával  megbízott belső ellenőr 

az éves belső ellenőrzési terv keretében a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában is 

végezhetne ellenőrzési feladatokat, melyre a belső ellenőr tett javaslatot.  

 

Ez a helyi önkormányzatnak nem jelentene többletköltséget és a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetését sem terhelné.  

 

Javasolom az együttműködési megállapodás ennek megfelelő módosítását. 

 

Nemesvámos, 2015. november 18. 

                                                                                                  

                                                                                                 Kötél Krisztina 

                                               jegyző 

 

 

Határozati javaslat: 

 

..../2015. (XII. 4.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprémfajsz 

Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

módosítását az alábbiak szerint: 

 

Az együttműködési megállapodás „V. A költségvetési gazdálkodás rendje” alcím alatti 

rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

közös önkormányzati hivatal gazdasági szervezete látja el. A nemzetiségi önkormányzat belső 

ellenőrzési feladatait a helyi önkormányzat által megbízott belső ellenőr végzi. A belső 

ellenőrzés kiterjed minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások 

tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal 

való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A belső ellenőr feladatait a jegyző által jóváhagyott belső 

ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott 

éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. december 7.  

Felelős: Fertig József polgármester 
 


