
 
E l ő t e r j e s z t é s  

Lipót Község Önkormányzata 

2018. szeptember 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére. 

 
 

 

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Veilandics Eszter jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület!  

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 119. § (5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 32. § 

(4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

Az Mötv. 119. § (4) bekezdése értelmében, 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 Ber. szabályozza az ellenőrzés végrehajtásának módját, illetve annak 1. mellékletének 

aláírásával a jegyző köteles nyilatkozni a belső kontrollrendszerek, ezen belül a belső 

ellenőrzés megfelelő működtetéséről.  

 

Lipót Község Önkormányzatnál jelenleg a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés 

alapján külső szakértő látja el.  

 

Az ellenőrzés tárgyát tekintve két alternatívát javaslok a képviselő-testületnek.  

Egyrészt a tavalyi évhez hasonlóan a beszerzések szabályosságának vizsgálata, illetve 

annak vizsgálata, hogy az önkormányzatnál kialakításra került-e az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltak szerint a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, illetve, 

hogy a beszerzések a vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelnek-e. 

Mivel az önkormányzatok közpénzekkel gazdálkodnak, így szintén fontosnak tartjuk annak 

alátámasztását, hogy az önkormányzatoknál a beszerzések szabályosan, visszaélésektől 

mentesen kerülnek lebonyolításra. 

 

A jövő évi belső ellenőrzés másik lehetséges témaköre az Önkormányzat által 2017. évben 

nyújtott működési támogatások és elszámolása szabályozottságának vizsgálata, mely 

során ellenőrzésre kerülne, hogy az Önkormányzat rendelkezik-e követelményrendszerrel a 

támogatások odaítélésére vonatkozóan, továbbá, hogy azok megállapítása és elszámolása a 

helyi és magasabb szintű jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően történik-e. 



Az első javaslathoz hasonlóan ebben az esetben is a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás 

alátámasztása, illetve vizsgálata céljából javasolt a téma ellenőrzése.  

 

Ezúton tájékoztatom továbbá a testületet a 2019. évi ellenőrzésre vonatkozó ajánlat díjáról.  

„A megbízási díj az ellenőrzéshez szükséges belső ellenőri napok számához igazodik, így a 

beszerzések ellenőrzése esetén 100.000,- Ft, míg  a működési támogatások és elszámolása 

szabályozottságának vizsgálata pedig brutto 125.000,- Ft lenne. A megbízási díj magában 

foglalja már a 2020. évi belső ellenőrzési tervek elkészítését is! 

Amennyiben a kiválasztott témához kapcsolódóan szükség lenne tanácsadásra, 

rendeletalkotásra, szabályzat megalkotására vagy átdolgozására, az külön megegyezés 

tárgyát képezi.” 
 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a 2019. évben 

elvégendő ellenőrzési feladatról dönteni! 
 

A./ Határozati javaslat: 

 

1) Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a – „2019. évi belső 

ellenőrzési terv elfogadása” tárgyú - előterjesztést és úgy döntött, hogy Lipót Község 

Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Ellenőrzendő szervezeti egység: Lipót Község Önkormányzata 

Ellenőrzés tárgya: Beszerzések szabályosságának vizsgálata    

Ellenőrzés célja: az önkormányzatnál kialakításra került-e az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

13. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, illetve, hogy a 

beszerzések a vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelnek-

e. 

Ellenőrzendő időszak: 2018. év 

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzés ütemezése: 2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 4 ellenőri nap 

Kockázati tényező: az önkormányzatok közpénzekkel gazdálkodnak, így fontos annak 

alátámasztását, hogy az önkormányzatoknál a beszerzések szabályosan, visszaélésektől 

mentesen kerülnek lebonyolításra. 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzés végrehajtásáról szóló 

nyilatkozatot a 2019. éves költségvetési beszámolóval együtt terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

Felelős: Veilandics Eszter jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 
 

 

   



B./ Határozati javaslat: 

 

1) Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a – „2019. évi belső 

ellenőrzési terv elfogadása” tárgyú - előterjesztést és úgy döntött, hogy Lipót Község 

Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Ellenőrzendő szervezeti egység: Lipót Község Önkormányzata 

Ellenőrzés tárgya: működési támogatások és elszámolása szabályozottságának 

vizsgálata 

Ellenőrzés célja: az Önkormányzat rendelkezik-e követelményrendszerrel a 

támogatások odaítélésére vonatkozóan, továbbá, hogy azok 

megállapítása és elszámolása a helyi és magasabb szintű 

jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően történik-e. 

Ellenőrzendő időszak: 2017.-2018. év 

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 4 ellenőri nap 

Kockázati tényező: az önkormányzatok közpénzekkel gazdálkodnak, így fontos annak 

alátámasztását, hogy az önkormányzatoknál a működési 

támogatások szabályosan kerülnek megállapításra és elszámolásra. 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzés végrehajtásáról szóló 

nyilatkozatot a 2019. éves költségvetési beszámolóval együtt terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

Felelős: Veilandics Eszter jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

 

 
 

 

Lipót, 2018. szeptember 19. 

 

                                                                              Veilandics Eszter s.k., 

                                                                                jegyző 


