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Előterjesztés 

 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának 2012február 28-án tartandó ülésére 

 

Napirend: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási 2012. évi belső ellenőrzési 

ütemtervének elfogadása 

            

Előadó: Zsombok Lajos társulási tanács elnöke 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő önkormányzatok az 1990. évi 

LXV. törvény (6) bekezdésének eleget téve, elfogadták saját önkormányzatuk 2012. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely alapján elkészült a Pogányvölgyi Többcélú 

Kistérségi Társulás belső ellenőrzési ütemterve önkormányzatokra lebontva. 

 

Az elkészült 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervet a kistérségi társulás Társulási Tanácsának 

kell jóváhagyni. Az előterjesztés mellékletét képezi az elkészített belső ellenőrzési ütemterv. 

 

 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására járó normatívát a kistérségi társulás igényli le, 

melynek összege 2012-ben 2085 ezer Ft. Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el a 

CLXXXVIII. törvényt  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, melynek 8.számú 

melléklete tartalmazza a feltételeket a belső ellenőrzési normatíva lehívására.  

 

A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő 

települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, körjegyzőségeinek, önmaga és 

munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint a települési önkormányzatok, intézmény 

fenntartó társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti 

jellegű ellenőrzését. 

 

A többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodhat : 

- saját feladat ellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti feladatellátás 

keretében8 önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával megbízott 

önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve külső szolgáltató bevonásával 

gondoskodik. 

 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának IV. fejezet E .pont 1. 

bekezdése határozza meg a belső ellenőrzés feladatellátásának módját, mely szerint a 

feladatot a székhelytelepülés önkormányzati hivatal szervezeti egységén keresztül biztosítja. 



 

A feladatellátást a kistérségi társulás csak úgy tudja ellátni, ha a feladat ellátásával külső 

szolgáltatót bevonásával gondoskodik, mivel a székhely település önkormányzati hivatala a 

feladat ellátására szervezeti egységében kapacitással nem rendelkezik. Ennek megfelelően a 

Társulási Megállapodás előbbiekben meghatározott pontját módosítani szükséges. A külső 

szolgáltató által történő feladat ellátása terveink szerint az önkormányzatok számára plusz 

kiadást nem jelentene, a feladatot a kistérségi normatíva támogatása fedezné. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés 

mellékleteként szereplő ütemezés szerint jóváhagyja.  

 

2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási 

Tanács Elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását követően a Társulási 

Megállapodásnak megfelelően kössön megállapodást a belső ellenőrzési feladatok 

ellátására. 

 

Lengyeltóti, 2012. február 10. 

 

 

 

        Zombok Lajos 

        elnök 

 

Előterjesztést készítette:      Jóváhagyta: 

 

Subicz Istvánné Dr. Szatmári Ibolya 

közgazdasági irodavezető jegyző 

 

 

 

  

 


























