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       61/2014 (III.27.) sz. előterjesztés 
 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2014. március 27-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
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Látta:   dr. Molnár Éva jegyző 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban Bek) 15. § (2) bekezdése 
szerint: 
„15. § (2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység 
jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában 
elő kell írni.” 
 
A Képviselő-testület 329/2012.(XI.29.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 
belső ellenőrzést külső szolgáltató (a H.O.M.-Audit Kft) látja el az 
önkormányzatnál és intézményeinél. Ezt a Bek. alapján tehát a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, és arra is ki kell 
térni itt, hogy megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzatoknak és az 
önkormányzat önállóan működő intézményinek belső ellenőrzését is ez a külső 
szolgáltató végzi. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék! 
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Normatív határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát az alábbi új 3.12 ponttal egészíti ki: 
 

3.12 
Belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

A Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval, 
szolgáltatási szerződés alapján látja el. A külső szolgáltató feladatait a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet előírásai szerint köteles ellátni, a Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott belső ellenőrzési terv 
szerint. A szolgáltató megállapodás alapján ellátja a budakalászi nemzetiségi 
önkormányzatok és a budakalászi önállóan működő költségvetési szervek belső 
ellenőrzési feladatait is. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a változást vezesse át a polgármesteri 
hivatal szervezeti és működési szabályzatában. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Budakalász, 2014. március 26. 
 
 Rogán László 
 Polgármester 

  
 


