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E l ő a d ó:  Zsombok Lajos    polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok belső ellenőrzését a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.törvény, a többször módosított Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény, és a vizsgált időszakra hatályos- az államháztartás működési rendjéről szóló 

292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított, a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet szabályozza.   

 

 

2012. január 1-én lépett életbe a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet melynek 56.§.-nak (8) bekezdése 

értelmében a polgármester a megküldött éves belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással 

egyidejűleg a képviselő-testület elé kell, hogy terjessze. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodást 

2006-ban módosította, mely értelmében a kistérség önkormányzatinál és költségvetési 

szerveinél a belső ellenőrzési feladatokat Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatalának 1 fő 

köztisztviselője látja el. 2011. szeptember 1.-től a belső ellenőri feladatokat külső szolgáltató 

látja el, megállapodás értelmében.  

 

A belső ellenőrzések által tett megállapítások, a javaslatok hasznosításával kapcsolatosan a 

következőkben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatánál 2011. évben 3 témában történt belső ellenőrzés. Az 

ellenőrzések szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések voltak. : 

 

- 2010. évi költségvetés végrehajtása, zárszámadás ellenőrzése: 

 

Megállapítás: 

A belső ellenőrzés jelentés értelmében a 2010. év költségvetésnek végrehajtása és a 

zárszámadás elkészítése során a pénzügyi, számviteli szabályok betartásra kerültek, a 

beszámolás, a zárszámadási rendelet határidőben benyújtásra kerültek. A 2010. évi 

beszámoló és zárszámadás megbízható, valós képet nyújt az Önkormányzat vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról. A beszámoló vizsgálata során a belső ellenőr 

megállapította, hogy a mérleg, a főkönyv, és az analitika adatai egyezőek. A mérleg 

minden sorát leltárral támasztottuk alá. A könyvelés az analitika és egyéb részletező 

nyilvántartások vezetése 2010. év során folyamatosan, szabályosan történt. A 

pénzmaradvány elszámolása, megállapítása a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

történt.    
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- 2010. évben szervezeteknek nyújtott támogatások szabályszerűsége: 

 

Megállapítás: 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetésben elfogadott támogatási 

kérelmeket teljesítette. A költségvetésben minden bevétellel és kiadással elszámoltak, a 

civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal maradéktalanul elszámoltak. Lengyeltóti 

Város Polgármestere a társadalmi és civil szervezetek részére nyújtott beszámolóját a 

képviselő-testület elé terjesztette.  

 

- 2011. évi gazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése: 

 

Megállapítás: 

Lengyeltóti Város Önkormányzat, 2011. évi gazdálkodásának szabályozottsága megfelelő 

a jogszabályi feltételeknek, a 2000. évi C. törvény, a 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet, 

és a 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet figyelembe vételével végeztük 

gazdálkodásunkat. Lengyeltóti Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása, szabályozott 

és szabályszerűen hajtottuk végre költségvetésünket. 

 

Javaslat: 

Továbbra is szükséges a szabályzatok folyamatos aktualizálására. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2011.évi tevékenységével 

kapcsolatos beszámolót fogadja el. Az előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőr által 

kiadott éves összefoglaló jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzat és költségvetési 

szerveinél 2011. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatairól. 

 

Határozati javaslat 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2011.évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Lengyeltóti, 2012. április 16. 

 

                      Zsombok Lajos 

                          polgármester 
Előterjesztést készítette: 

 

Subicz Istvánné 

közgazd.irodavezető 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 








