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Előterjesztés tárgya: 

A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv 

elfogadása és a belső ellenőri megbízás 

jóváhagyása 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Nagy Krisztina jegyző 

Az előterjesztést 

készítette:  
Nagy Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-224/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  
 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  



Tisztelt Képviselő - testület!  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a  

szabályozza a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét. 

A belső ellenőrzési vezető (a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a 

költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 

személy) feladata, hogy stratégiai ellenőrzési terv és kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési 

tervet készítsen, a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső 

ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.  

 

Az alapvető jogok biztosának az AJB-6683/2012 számú ügyben tett jelentése alapján „a 

helyi önkormányzat – az önkormányzati hivatal útján, a jogszabályok és az együttműködési 

megállapodás keretei között – a gazdálkodás belső ellenőrzési mechanizmusait nemcsak saját 

maga és költségvetési szervei, de a települési nemzetiségi önkormányzat számára is köteles 

kiépíteni és működtetni, ennek hiánya az átláthatóság elvének sérelmét jelenti.” 

 

Továbbá „az önkormányzatiság biztosítéka többek között, hogy az egyes nemzetiségi 

önkormányzatok, illetve a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok között nincs alá-

fölérendeltségi viszony. Az önálló feladatellátást garantáló másik szabály szerint a 

nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében 

eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, 

önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.” 

 

Mellékelten csatoljuk a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Horváthné 

Székely Zita belső ellenőr által összeállított belső ellenőrzési munkatervet, mely  

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata ellenőrzését is tartalmazza a két 

önkormányzat közötti együttműködési megállapodás V. pontjában foglaltaknak megfelelően.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy hagyja jóvá jelen előterjesztés szerint a 2018. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet a határozati javaslat elfogadásával.   

 

Nemesvámos, 2017. november 2. 

                                                                                                  Nagy Krisztina 

                                                                                                         jegyző 
 

Határozati javaslat:  

      /2017. (XI. 7.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervet az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.  

Az ellenőrzés tárgya:  

A 2017. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése  

Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és 

egyéb adminisztrációs tevékenységek 

A munkaterv tartalmazza a helyi német nemzetiségi önkormányzat pénzügyi-gazdasági 

tevékenységének ellenőrzését is a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodás V. pontja 

alapján.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy Krisztina jegyző  

Határidő: 2017. december 31. 

 


