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A 10. napirendi ponthoz  
E l ő t e r j e s z t é s   

 
Az előterjesztés tárgya:  Belső ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések és a 2010. 

évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása  
 
Előterjesztő:    a polgármester  
 
Előzmények:  77/ 2010. ellenőrzési számú ellenőrzési jelentések   
 
Határozat - tervezet:  az előterjesztés végén található   
 

A téma ismertetése: 
 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2010. évről     
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) bekezdése alapján  

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§-a 
értelmében az önkormányzat köteles gondoskodnia a belső ellenőrzésekről. Az önkormányzat 
intézményei ellenőrzési jelentései alapján az Ötv. 92.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint a 
polgármester éves összefoglaló jelentést készít és azt terjeszti elfogadásra a Képviselő-
Testület elé.  
 
A belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatunknál 2010. évben is a Sába-2000 Kft. látta 
el a kistérségi társulás útján.  
 
Az ellenőrzési jelentések elkészültek, nagy terjedelmükre tekintettel azt a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetik a Tisztelt Képviselők.  
 
2010. évben az önkormányzatnál 7 ellenőrzés volt:     
 
      1. 77/2010.   a pénzmaradvány ellenőrzése 
      2. 77-2/2010.  a fejlesztési és felújítási kiadások, elszámolásának  

szabályszerűsége, a beruházási politika ellenőrzése,  

      3. 77-3/2010. számú:  a bankszámla kezelés szabályszerűségének, dokumentáltságának  

ellenőrzéséről,  

- beruházás vizsgálata 

- a készpénzgazdálkodás szabályszerűségének,  
      dokumentáltságának ellenőrzéséről,  

    -   a kötelezettségvállalások ellenőrzése,  

    -  költségvetési előirányzatok módosításának vizsgálata,  

    -  a humán erőforrás gazdálkodás ellenőrzése,  

    
 
A 77/2010. számú ellenőrzési jelentés tartalmaz kisebb hiányosságokat – melyeket már 
pótoltunk – a többi jelentés pozitív megállapításokat fogalmaz meg.   
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Összességében jónak mondható az ellenőrök által tapasztalt dolgok, 2010. évben már e 
szemléletnek megfelelően dolgozunk.  

 
A döntés anyagi kihatása:  

 
Nincs.  

 
Alkalmazott jogszabályok:  

 
1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ -a,  
 
2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-a.  

 

Határozat – tervezet  
 

MONOSTORPÁLYI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK   

…/2011. (…….) számú  
határozata   

A Képviselő Testület  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésben foglaltak 
alapján  
 

1. elfogadja a Sába-2000 Kft által készített 77/2010. számú ellenőrzési jelentéseket.  
 
2. elfogadja a polgármester 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  

 
A határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő - Testületet, hogy határozat – tervezetet elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Monostorpályi, 2011. június 9.    
 

Tisztelettel:  
Szabó József  
polgármester   


