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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. november 23-án tartandó ülésére 
 
Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 165/2009.(X.29.) 
számú Képviselő-testületi határozatában fogadta el a belső ellenőrzés 2010. évre 
vonatkozó ellenőrzési tervét. 
 
A belső ellenőrzési ütemterv a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban 
résztvevő 10 önkormányzatot és a Többcélú Kistérségi Társulás ellenőrzését 
tartalmazta, mely 2010. évet érintően 51 darab ellenőrzést tervezett. Lengyeltóti 
város Önkormányzatát ebből 5, költségvetési szervei közül 1 költségvetési 
szervet érintett az ellenőrzés az ellenőrzési terv értelmében.  
 
A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv felülvizsgálata során megállapítható volt, 
hogy az ellenőrzés végrehajtására tervezett ellenőri napok nem bizonyultak 
elegendőnek az ellenőri tervben foglalt feladatok végrehajtására. Több esetben 
az ellenőrzési feladatok végrehajtására 2-3 ellenőri nap jutott, melynek 
kivitelezése a gyakorlatban nem volt lehetséges, az ellenőri napok 
meghatározása a tervezett ellenőrzésekre is kevésnek bizonyult.  
 
A törölni kívánt 2 ellenőrzés közül a „Különféle szervezeteknek nyújtott 
támogatások felhasználásának ellenőrzése” a 2011. évi ellenőrzési tervbe 
beépítésre került. A törölni kívánt másik ellenőrzés a „Pénzkezelés szabályainak 
betartásának ellenőrzése”, 2009-ben, „A gazdálkodás szabályszerűségeinek, a 
számviteli előírások betartásának ellenőrzése” során megvalósult.  
 
A törölt ellenőrzés listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §.(6) bekezdése 
értelmében úgy határoz, hogy a 2010. évi belső ellenőrzési tervből 2 ellenőrzést 
töröl jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 18. 
 
 Zsombok Lajos 
 polgármester 
 
 
 
Előterjesztést készítette:                                         Jóváhagyta: 
 
Subicz Istvánné                                                       Dr. Szatmári Ibolya 
belső ellenőr                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet 
 
 

Település/szervezet Ellenőrzés tárgya Ellenőrzött időszak Ellenőrzés típusa Ellenőrzés módszere Ellenőrzés ütemezése Ellenőrzési kapacitás 

Lengyeltóti 
Város 
Önkormányzat 

Pénzkezelés 
szabályainak 
betartása 

2008-2009. év Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

szúrópróbaszerű 2010. I. negyedév 6 nap 

 Különféle 
szervezeteknek 
nyújtott 
támogatások 
felhasználásának 
ellenőrzése 

2010. év Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

szúrópróbaszerű 2010. IV. 
negyedév 

5 nap 

 


