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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2017. december 19-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy: Raposka Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 
munkatervének elfogadása 

 
Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 
 
Előkészítette: Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető 
 
Meghívandó:        - 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „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 jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés 
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és 
a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  
 
A Mötv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. 
 
Az Önkormányzat és a Közös Hivatal között fennálló megállapodás a belső ellenőrzési 
feladatok ellátására is kiterjed. A belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató bevonásával 
végezzük el.   
 
Az előterjesztés mellékletében a 2018.évre vonatkozó ellenőrzési javaslatot csatoltuk, amely a 
jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készül. Az ellenőrzési tervnek 
tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, 
ütemezését, az ellenőrzött intézmény megnevezését, a tanácsadó tevékenységre és a soron 
kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is.  
 
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az ellenőrzési munkatervet elfogadni. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi 
belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 

 
Tapolca, 2017. december 1. 
          Bolla Albert 
          polgármester



 
1. melléklet 

Raposka Község Önkormányzatának 
2018. évi ellenőrzési terve 

 
1.) Ellenőrzött szerv: Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
 Ellenőrzés tárgya: Törvény szerinti illetmények megállapításának vizsgálata 
 Ellenőrzés célja:  Besorolási bérek, pótlékok megállapítása jogszerűen történt-e. 
 Ellenőrizendő időszak: 2018. év (ellenőrzés időpontjáig) 
 Ellenőrzési kapacitás: 10 ellenőrzési nap 

Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok vizsgálata 
  Rendszer ellenőrzés 

Ellenőrzés ütemezése: 2018. október hó 
 
 
5.) Tartalékidő 2018. december 31-ig az előre nem tervezett feladatokra: 5 ellenőrzési nap 
 Tanácsadó tevékenység 2018. december 31-ig: 1 ellenőrzési nap 
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