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Budakalász Város Polgármestere 
 

          
189/2014 (XII.18.) sz. előterjesztés 

 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

A Képviselő-testület 2014. december 18-i rendes ülésére 
 
 

Tárgy:   Javaslat a belső ellenőr megbízásának meghosszabbítására és a 
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

Készítette:   Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
 
 
 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
    
      

 
Tárgyalja:    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
   

 
 
 
 
 

 
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 belső ellenőr megbízásának meghosszabbítására és a 2015. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadására 

1. Javaslat a belső ellenőr megbízásának meghosszabbítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § szerint: 
 „70.§ A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési 
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a 
költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.” 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 15. § (1) bekezdése alapján: 
„ Az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, 
megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv 
vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez 
szükséges forrásokat biztosítani.”, 
továbbá 
„(7) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja: 

a) a költségvetési szerv (ideértve a polgármesteri hivatalt is) által 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi 
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr, vagy 

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy 
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr” 

 
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. A megbízás 2014. december 31-én lejár, ezért 
a céget megkerestük arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban is vállalja-e a feladat 
ellátását. Az ügyvezető az előterjesztés 1.sz.mellékletét képező nyilatkozatot tette, 
ami a korábbiakkal azonos feltételeket jelent, ezért javaslom a H.O.M.-Audit Kft 
megbízását további két évre. 
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Tárgy: 2. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
(Mötv) 119. § (5) bekezdése szerint: 
„(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület 
az előző év december 31-éig hagyja jóvá.” 
 
Ennek megfelelően a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2015. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervet, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kockázatelemzésen alapult. (belső ellenőrzési vezető javaslata az előterjesztés 2. sz. 
mellékletében található.)  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat megtárgyalni, majd 
jóváhagyni szíveskedjen! 

 
1.Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Önkormányzat 2015-2016. évi belső ellenőrzési feladatainak 
ellátására a H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft –t (1028 Budapest, Attila u. 14., képviseli: Hegedűs 
Miklós ügyvezető igazgató) bízza meg a 2014. december 9-én kelt 
kötelező érvényű ajánlata szerinti évi 540.000,- Ft+27 % Áfa, azaz 
bruttó 686.000,- Ft vállalási díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a belső 
ellenőrzésre vonatkozó szerződést megkösse.  
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2014. december 31. 

 
2. Határozati javaslat: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 

Budakalász, 2014. december 8. 
 Rogán László 
 Polgármester 
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Határozati javaslat melléklete 
 

Budakalász Város 2015. évi belső ellenőrzési terve 
 

Feladat megnevezése Ellenőrzött 
szerv 

Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
módszere  

(célja) 

Kapacitás 
igény 

(munkanap) 
A 2015. évi költségvetés 
tervezésének 
ellenőrzése 

Polgármesteri 
Hivatal 

2015. I. 
félév 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 10 

Előző évi beszámoló leltárakkal 
történő alátámasztásának 
ellenőrzése 

Polgármesteri 
Hivatal 

2015. I. 
félév 

szabályszerűségi 
és pénzügyi 
ellenőrzés 

8 

Működés, erőforrás gazdálkodás 
ellenőrzése a költségvetési 
szerveknél (Budakalászi 
Bölcsőde, Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár, 
Kalászi Idősek Klubja) 

Polgármesteri 
Hivatal és a 

kijelölt 
intézmények 

2015. II. 
félév 

teljesítmény 
ellenőrzés 

12 

Közbeszerzések folyamatának, 
szabályszerűségének 
vizsgálata 

Polgármesteri 
Hivatal 

2015. I. 
félév 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 10 

Civil szervezetek támogatásának 
és elszámolásának 
ellenőrzése 

Polgármesteri 
Hivatal, 
érintett 
szervezetek 

2015. II. 
félév 

pénzügyi 
ellenőrzés 10 

összesen:       50 
Tartalékidő (20%)       10 

 
 

 


