
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2020. november 24-ei ülésére 

 

Tárgy:    Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi belső     

ellenőrzési terve  

Előadó:      Horváth Zsolt polgármester 

Előterjesztést készítette:    Ráthgéberné Laposa Tünde polgármesteri referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezte:  a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

mellőzve 

Ügyiratszám :    DFV/128-43/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályozza. 

Az Mötv. 119. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint A jegyző köteles - a jogszabályok 

alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 

rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése szerint A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren 

belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 

önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek 

ellenőrzéséről is. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet írja elő a belső ellenőrzési vezető részére az éves ellenőrzési terv készítésére 

vonatkozó szabályokat. A korábbi évek tapasztalatai és az önkormányzat által beküldött javaslatok 

alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2021. évre vonatkozó kockázatelemzéssel 

alátámasztott ellenőrzési ütemtervet, melynek 1. melléklete az időmérleget, 2. melléklete az egyes 

településekre vonatkozó ellenőrzések tételes felsorolását és ütemezését, a 3. melléklete a létszám és 

erőforrást, a 4. melléklet a tevékenységeket, az 5. melléklet pedig az ellenőrzések típusait tartalmazza. 

 

Fent említett kormányrendelet 32. § (4) bekezdése és az Mötv. 119.§ (5) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző 

év december 31-ig kell jóváhagynia. 

 

A belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni! 

 

 

Dunaföldvár, 2020. november 16. 

 

                                                                                               Horváth Zsolt sk. 

         polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. napján 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján úgy döntött, hogy a melléklet szerinti a 2021. évi belső ellenőrzési tervet - 

elfogadja. 

 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

 


























