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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzését a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozza. 

 

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

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

értelmében az ellenőrzési feladatot ellátó az önkormányzatok zárszámadásának határidejére, 

az érintett jegyző részére megküldi az éves összefoglaló jelentést, hogy azt a polgármester a 

zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.  

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. évben döntött a belső 

ellenőrzési feladatokat ellátó személyről. A kistérség önkormányzatinál és költségvetési 

szerveinél a belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő látja el, megbízási szerződés 

keretében. Az önkormányzatok által meghatározott belső ellenőrzési terveknek megfelelően 

az ellenőrzések megtörténtek. 

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

következőkben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatánál 2012. évben 4 témában történt belső ellenőrzés. Az 

ellenőrzések szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzések voltak.  
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 Ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a közbeszerzések a jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek-e 2010-2011.évben 

 

Megállapítás: 

 

A belső ellenőrzési jelentés értelmében Lengyeltóti Város Önkormányzata a közbeszerzési 

szabályzatot és a közbeszerzési tervet elkészítette, figyelembe véve a közbeszerzésre 

vonatkozó értékhatárokat. A folyamatba épített ellenőrzés szabályozása, végrehajtása és 

az ellenőrzési nyomvonal kialakítása megtörtént. 

  

 Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a 2011.évi állami normatíva a 

jogszabályi előírások figyelembe vételével került-e elszámolásra 

 

Megállapítás: 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a szociális jellegű juttatások tekintetében eleget tett a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.III.törvény, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben foglaltaknak 

megfelelően. Az ÖNEGM- rendszeren keresztül minden hónap 10-ig az állami 

támogatások szabályszerű visszaigénylése minden esetben megtörtént.  

 

 Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy az adóztatási tevékenység a 

jogszabályi feltételeknek megfelel-e. 

 

Megállapítás: 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának az adóztatási tevékenysége jónak ítélhető. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítették az adóelőírással, az adóbeszedéssel és 

adófeltárásával kapcsolatos teendőket. Mindent elkövettek a hátralékok beszedése 

érdekében. 
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 Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a 2011.évi üzemanyag elszámolása 

szabályszerű volt-e 

 

Megállapítás: 

Lengyeltóti Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek elszámolása a közúti 

gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 

kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1993.(IV.1.) 

kormányrendelet figyelembe vételével történt. A számlán minden esetben feltüntették a 

gépkocsi rendszámát, a tankolás időpontját, a tényleges kilométeróra állását. Havonta 

elkészítették az üzemanyag fogyasztás összesítését, kimutatták az elszámolható 

üzemanyag mennyiségét, a túlfogyasztás vagy megtakarítás összegét. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2012.évi tevékenységével 

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

kiadott éves összefoglaló jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzat és költségvetési 

szerveinél 2012. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatairól. 

 

 

Határozati javaslat 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2012.évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. április 8. 
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