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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - 

belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 

források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője 

felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 

b) integrált kockázatkezelési rendszer, 

c) kontrolltevékenységek, 

d) információs és kommunikációs rendszer, és 

e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 

 

A belső ellenőrzés a belső kontroll részét képező nyomon követési (monitoring) rendszer része, 

a szervezetirányítás fontos pillére, amely működése során független és objektív visszajelzést 

nyújt a szervezetirányítás számára a vezetők felelősségi körébe tartozó belső kontrollok és a 

kockázatkezelés működésének megfelelőségéről. A belső ellenőrzés ekként a szervezet 

szabályszerű, hatékony és eredményes működését segíti elő. 

 

A belső ellenőrzési feladatokat Sióagárd Község Önkormányzatánál megbízási szerződés 

keretében alkalmazott belső ellenőr látja el. 

 

A Bkr. 29. §. alapján a belső ellenőrzési vezető összeállítja a stratégiai ellenőrzési tervet és 

tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, az ellenőrzési munka 

megtervezéséhez, melyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. Az éves belső ellenőrzési 

tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, 

valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Helyi 

önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a 

tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.  

A belső ellenőr a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a megfogalmazott javaslatok, vezetői 

elvárások, a belső ellenőrzés által gyengének ítélt területek, továbbá a stratégiai ellenőrzési 



tervben megfogalmazott stratégiai célok és a rendelkezésre álló erőforrások 

figyelembevételével készítette el. 

A stratégiai ellenőrzési terv 2023-2026. évre és a 2023. évi belső ellenőrzési terv jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. Az éves ellenőrzési terv 1. számú melléklete tartalmazza az 

ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás kimutatását, 2. számú melléklete a belső 

ellenőr egyéni képzési tervét, 3. számú melléklete pedig a 2023. évi részletes belső ellenőrzési 

munkatervet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a belső ellenőrzési 

terv elfogadására, a stratégiai ellenőrzési terv tartalmának tudomásul vételére. 

 

 

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

Sióagárd Község önkormányzat képviselő-testületének  

.../2022. (…..) kt. határozata a 2023. évi belső ellenőrzési 

terv jóváhagyásáról és a Stratégiai terv 2023-2026. 

tudomásulvételéről 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a 

370/2011. Kormányrendelet 32. §. (4) bekezdés alapján a 

határozat mellékletét képező 2023. évi belső ellenőrzési 

tervet jóváhagyja. 

2. A 370/2011. Kormányrendelet 29-30. §. alapján 

elkészített Stratégiai ellenőrzési terv 2023-2026. tartalmát 

tudomásul veszi. 

 

 

Felelős: Balogh Györgyi Jegyző  

Határidő: 2022. december 31.  

 

 

 

 

 

       

 


