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Tárgy:  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje módosításának 

 megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (VI. 14.) rendelete szól a 
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. E rendelet 3. függeléke a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje. Az ügyrend 33. pontja szabályozza a belső 
ellenőrzést, mely nem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, ezért módosítani 
szükséges. 
 
A hatályos ügyrendet Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2012. (IV. 26.) 
határozatával, Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 71/2012. (V.30.) 
határozatával hagyta jóvá, és 2013. december 10-i hatállyal Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 106/2013. (XII.5.) határozatával, Szőc Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 81/2013. (XI.28.) határozatával módosította. 
 
Határozati javaslat: 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…… határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-jei hatállyal a 
következők szerint módosítja a 71/2012. (V.30.) határozatával jóváhagyott és a 81/2013. 
(XI.28.) határozatával módosított, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 
határozatát: 
 
Az ügyrend 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„33. A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formái: 
A szerv a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában szervezheti meg: 
 a) független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 b) független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 c) a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
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 d) független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, illetve szervezet 
bevonásával történő ellátása. 
 
33/A. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának belső 
ellenőrzéséről 2013. augusztus 1-től polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső 
ellenőr útján gondoskodik. A belső ellenőrzés ütemezésére a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján éves 
belső ellenőrzési terv kerül elfogadásra. 
 
33/B. A belső ellenőrzés célja, feladatai:  
A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása 
alapján kiadott a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott tevékenység.  
(„belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási 
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát;”) 
A Hivatal belső ellenőrzésének kialakításáról, működtetésének forrásáról a jegyző 
gondoskodik. 
 
33/C. A belső ellenőr munkakör célja:  

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelését,  
b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,  
c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát,  
d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, 
valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára 
a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a 
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési 
rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,  
e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,  
f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  

 
33/D. A belső ellenőr feladatai:  

a) A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése.  
b) A belső ellenőrzési kézikönyv folyamatos aktualizálása.  
c) A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési tervek összeállítása, és 

továbbítása a jegyző felé.  
d) Éves ellenőrzési tervek összeállítása és továbbítása a jegyző számára.  
e) Az éves ellenőrzési terv Képviselő-testületi jóváhagyása után a terv végrehajtása, 

valamint azok megvalósításának nyomon követése.  
f) A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések lebonyolítása.  
g) Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időbeli, szakmai összehangolása.  
h) Megbízásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, amelynek 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.  



 

 

 

3

i) Amennyiben az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
merül fel a haladéktalan tájékoztatás és javaslattétellel a megfelelő eljárások 
megindítására.  

j) Az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést a Hivatalnak, illetve az 
Önkormányzat által felügyelt és ellenőrzött szerv számára megküldi.  

k) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés jogszabály és 
jelen kézikönyvben meghatározottak szerinti összeállítása.  

l) Gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra 
kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és 
érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.  

m) Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásától, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az 
adatok biztonságos tárolásáról.  

n) Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit és javaslatot tesz a 
költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő 
összehangolásáról.  

o) A jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és attól való eltérésekről 
tájékoztatja.  

p) Nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását a jegyző tájékoztatása alapján.” 
 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. szeptember 1. 
 

 
 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
 
 
Nyirád, 2014. augusztus 15. 
 
 
 
 


