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Ladánybene Község Jegyzőjétől 
6045 Ladánybene, fő utca 66. 

Telefon: 76/555-065, Email: jegyzo@ladanybene.hu 

Szám: 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 Ladánybene Község Önkormányzata a belső ellenőrzésről az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 121/A. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének belső ellenőrzési 

társulás keretében tesz eleget. 

Hivatkozva a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 

21. §. és 22. §-aiban foglaltakra a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre 

vonatkozó ellenőrzési tervet, melyet a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 

 

 A Korm. rendelet 21. §-a szerint: a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai 

ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az 

éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre, 

- a tervezett ellenőrzés tárgyát, 

- az ellenőrizendő időszakot, 

- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, 

- az ellenőrzések típusát és módszereit, 

- az ellenőrzések ütemezését, 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. 

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő 
soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajthatók legyenek. 

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 

egyetértésével módosíthatja. 

Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára, illetve a belső ellenőrzési 

vezető kezdeményezésére lehet végezni. 

 

Kockázatelemzés alapján az alábbi magas kockázatú területek vannak önkormányzatunknál, 

amelyek szükségessé tehetik a belső ellenőrzést: 

- pályázatok ellenőrzése: Európai Uniós pályázatok lebonyolításának ellenőrzése, 

- közbeszerzésekről szóló törvény 308. §-a kötelezettségként írja elő a közbeszerzések belső 
ellenőrzési kötelezettségét. A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitásokat figyelembe véve 

javaslom, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési tervet módosítani szükséges akként, hogy az 

általános iskola és óvoda pénzeszköz-felhasználásának ellenőrzése helyett 2011-ben a 2011-

évi közbeszerzés kerüljön ellenőrzésre. Ennek egyik indoka az is, hogy Kunadacs község 
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Jegyzője 2011-ben az általános iskola pénzfelhasználásának belső ellenőrzésére soron kívül 

már utasítást adott, s amely már le is zárult. 

önkormányzati vagyon kezelése: e témában az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére 

vonatkozó szabályok alkalmazását értem. 

 

2011. évben a belső ellenőrzés részére rendelkezésre álló munkanapok száma 10 nap, s 

hozzávetőleg 2012-ben is ennyi ellenőrzési nap áll rendelkezésünkre. 

 

Ellenőrizendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egység 

ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

azonosított 
kockázati 
tényező 

ellenőrzés típusa ellenőrzés 
ütemezése 

Ladánybene 

Község 

Polgármesteri 

Hivatala 

Cél: annak 

megállapítása, 

hogy az 

önkormányzati 

lakásgazdálkodás 

szabályos-e, 

bérleti díjak 

beszedése 

hogyan történik. 
Módszer: 

bizonylatok, 

dokumentumok 

tételes vizsgálata 

Célidőszak: 2009 

– 2011. év 

Önkormányzati 

vagyon védelme 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

(előzetes és 

egyidejű 

ellenőrzés) 

II. negyedév 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési tervet elfogadni 

szíveskedjék. 

 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XI. 21.) határozata a 
2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

HATÁROZAT 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2012. évi belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri Kardos Attila – polgármestert – hogy a Belső Ellenőrzési 
Társulási Tanács előtt képviselje az önkormányzatunkat a 2012. évi belső ellenőrzési tervet 
ebben a formában terjessze elő. 
 
Felelős: Kardos Attila – polgármester 
  Szádvári Erika – jegyző 
Határidő: 2011. november 30. 

 
Ladánybene, 2011. november 10. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

       Kardos Attila sk. 

       polgármester 


