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Előterjesztés 
 

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal 
2011. október 27-én tartandó Képviselő-testületi ülésére 

 
Tárgy: Lengyeltóti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi 

belsőellenőrzési tervének elfogadása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzati belső kontroll rendszer működéséért, létrehozásáért és fejlesztéséért a 
költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatot kiadni, 
folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
A belső ellenőrzési terv elkészítésénél és a terv jóváhagyásánál a főbb jogszabályok: 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kor.rendelet 
 
Az Áht. 121/B.§. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a belső kontroll rendszer 
keretén belül működik, melynek a feladata a független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és 
tanácsadói tevékenység, melynek az a célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését 
fejlessze, eredményességét növelje. 
 
Az Önkormányzatokról szóló törvény 92.§. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra 
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig 
hagyja jóvá. 
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a 2012. évi belső ellenőrzésre vonatkozó 
tervet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012 évi belső ellenőrzési terv elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
1/. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet az 1. számú mellékletben felsorolt témákban jóváhagyja. 
 
2/.  Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet a következő ellenőrzési témával kívánja kiegészíteni 
……………………………………………………. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 19. 
 
 
 
 Zsombok Lajos 
 polgármester 
 
Előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
Subicz Istvánné Dr.Szatmári Ibolya 
közgazd.irodavezető jegyző 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 

2012. évi belső ellenőrzési terv Lengyeltóti Város Önkormányzat 
 
 
1./ Ellenőrzés témája:  Közbeszerzések ellenőrzése 

     Ellenőrzött időszak. 2010 -2011. év 

 

2./ Ellenőrzés témája: Működési célú központosított támogatások 

 ellenőrzése elsősorban a szociális juttatások  

 tekintetében. 

  Ellenőrzött időszak: 2011. év 

 

3./ Ellenőrzési témája:  Gépjárművek használatának, üzemeltetési 

 költségei elszámolásának és nyilvántartásának 

 ellenőrzése 

 Ellenőrzött időszak: 2011. év 

 

4./ Ellenőrzés témája: Adóbevételek beszedésének, pénzügyi 

 elszámolásainak ellenőrzése  

 

Ellenőrzött időszak: 2012. év 

 

 

   


