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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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, feladat ellátási megállapodás értelmében.  

 

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

következőkben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásnál 2011. évben 2 témában történt belső 

ellenőrzés, melyek 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 a Társulás vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, gazdálkodásáról. Az ellenőrzés során jelentős hibát nem talált a belső ellenőr, 

a Társulásnál a kockázatok minimálisak.  

 

Javaslat: 

o A Társulás az Áht. 118. §. (2) bekezdésének d)pontja értelmében kerüljön 

bemutatásra a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti 

bontásban és összesítve.  

o Az Ámr. 36.§. (1) bekezdésében l) pontja szerint kerüljenek bemutatásra 

elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
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megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a társuláson 

kívül ilyen programokhoz történő hozzájárulás  

 

- 2011. évi gazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése: 

 

Megállapítás: 

A társulás, 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.) Kormányrendeletet figyelembe véve végezték a gazdálkodásukat. 

Társulásunk 2011. évi gazdálkodása, szabályozott és szabályszerűen hajtjuk végre a 

költségvetést. Az ellenőrzéssel egyidejűleg a jogszabályi változásokat is figyelembe véve 

a szabályzatainkat is aktualizáltuk. 

 

Javaslat: 

 

o Továbbra is szükséges a szabályzatok folyamatos aktualizálása. 

 

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a belső ellenőrzés 2011.évi tevékenységével 

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

kiadott éves összefoglaló jelentés Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évben 

elvégzett ellenőrzési tapasztalatairól.  

 

Határozati javaslat: 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a belső ellenőrzés 2011.évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Lengyeltóti, 2012. április 16. 
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