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Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 
2010. október 28-án tartandó ülésére 

 
 

Napirend:  Lengyeltóti Város Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési  
                  tervének meghatározása 
 
Előadó:      Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek, valamint a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. 
rendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési 
rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára 
bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és 
kontroll rendszerek felelősségét illetően. 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és 
eredményességét növelje. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2005./IX.30./sz. 
határozatával fogadta el a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Megállapodás módosítását, melynek tartalma szerint az önkormányzat és 
intézményeinél a belső ellenőrzési feladatokat 2006. január 1-től Kistérségi 
Társulás feladataként valósítja meg. 
 
Az Önkormányzat számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003.Korm.rendelet is előírja az ellenőrzési terv készítésének kötelezettségét. 
 
A belső ellenőrzés tervezése során figyelembevételre került az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírása, mely szerint a belső ellenőrzési 
tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 
teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket kell végezni, 
valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat kell kibocsátani. 
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92.§.(6) bekezdése 
alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év november 15-ig 
kell jóváhagynia.  
A határidő betartása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. 
évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni 
szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011.évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben meghatározottak szerint elfogadja. 
 
A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentést a 
polgármester a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg 
terjeszti a Képviselőtestület elé. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester                 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. október 21.  
 
 
                                                                                         Zsombok Lajos 
                                                                                         polgármester 
 
Előterjesztést készítette: 
 
Subicz Istvánné 
belső ellenőr 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 
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1.sz. melléklet 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának 
2011. évi belső ellenőrzési terve  

 
Tervezett belső ellenőrzések 
 
• 2009-2010. évi normatív költségvetési támogatások ellenőrzése 
      Ellenőrzött szerv: Lengyeltóti Város Önkormányzata   

Ellenőrzött időszak: 2009-2010.év 
Ellenőrzés ideje: 2011. I. negyedév 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi 
Ellenőrzés módja: tételes 
 

• 2010. évi költségvetés végrehajtása és a zárszámadás elkészítésének ellenőrzése 
Ellenőrzött szerv: Lengyeltóti  Város Önkormányzata  
Ellenőrzött időszak: 2010.év 
Ellenőrzés ideje: 2011.II.negyedév 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi 
Ellenőrzés módja: tételes 

 
• Különféle szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzött szerv: Lengyeltóti Város Önkormányzata  
Ellenőrzött időszak: 2009-2010.év 
Ellenőrzés ideje: 2011.III.negyedév 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi 
Ellenőrzés módja: tételes 

 
• 2011. évi gazdálkodás szabályszerűsége, számviteli előírások betartása 

Ellenőrzött szerv: Lengyeltóti Város Önkormányzata 
Ellenőrzött időszak: 2011. év 
Ellenőrzés ideje: 2011. IV. negyedév 
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi 
Ellenőrzés módja:  szúrópróbaszerű  
 
 
 
A vizsgálatokat végzi:   Subicz Istvánné belső ellenőr 


