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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Miként az a Képviselő-testület számára is ismert az országgyűlési képviselők választására 2018. 
április 8-án kerül majd sor. A választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a válasz-
tópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a 
választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat a választási irodák látják el. A 
választási irodák több szinten szerveződnek, ennek legalsó szintjét a helyi választási irodák jelentik. 
A választási irodák szervezésére vonatkozó jogszabályok előírásai alapján a közös önkormányzati 
hivatalhoz tartozó településeken a helyi választási iroda (HVI) feladatait a közös helyi választási 
iroda látja el. Komló és Mánfa vonatkozásában a helyi választási iroda feladatait a Komlói Közös 
Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Komlói Közös HVI) végzi. 
 
Az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső 
ellenőrzési rendjéről szóló 2/2018. (I. 3.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) részletesen meg-
határozza a HVI vezetőjének a választások pénzügyi tervezését és elszámolását érintő feladatait. Az 
IM rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint „A HVI vezetője, az OEVI vezetője és a TVI vezetője a vá-
lasztási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda egy 
vagy több tagjának ad megbízást.” Mindezeken túl az IM rendelet alapján a választások kapcsán 
felmerülő pénzeszköz felhasználásról részletes elszámolást kell készíteni, melynek részletszabályait 
a Nemzeti Választási Iroda elnöke állapítja meg. A korábbi választások alkalmával a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda elnöke elnöki utasításban határozta meg az elszámolás és annak ellenőrzése kapcsán 
alkalmazandó eljárásrendet. Mindezidáig a 2018. áprilisában sorra kerülő választások kapcsán al-
kalmazandó szabályozás nem került kiadásra. A korábbi utasítások alapján az ellenőrzés során a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásait volt szükséges alkalmazni. Vélelmezhető, hogy ez 
most sem lesz másként, így a Komlói Közös HVI vezetője Komló Város Önkormányzat belső el-
lenőrzési egységének belső ellenőrét kívánja megbízni az ellenőrzés elvégzésével. 
 
A fentiek tükrében, a Bkr. 32. § (6) bekezdése alapján Komló Város Önkormányzatának belső el-
lenőrzési vezetője soron kívüli ellenőrzés kiírását kezdeményezi, melynek tárgya a Komlói Közös 
HVI által a 2018. évi országgyűlési képviselők választására fordított források pénzügyi dokumen-
tumainak megfelelőségi ellenőrzése. A belső ellenőrzés által végzett egyes ellenőrzéseket az éves 
belső ellenőrzési tervben szükséges rögzíteni, így a 197/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi hatá-
rozattal elfogadott Komló Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét módosítani 
szükséges. 
 
A 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervbe beemelésre kerül „A 2018. évi országgyűlési 
képviselők választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése a Komlói Közös Helyi 
Választási Irodánál” című ellenőrzés. Az eredetileg elfogadott 2018. évi belső ellenőrzési terv 
egyebekben módosításra nem kerül. A beemelésre kerülő ellenőrzés erőforrás szükségleteként 2 
revizori napot határoztunk meg, melyet az év során rendelkezésre álló hat tartaléknap terhére 
biztosít Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége. A 2018. évi módosított éves belső 
ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét tárgyalja meg, és 
hagyja jóvá a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítását.  
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Hatá roza t i  j ava s l a t :  
 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság véleménye 
alapján - megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítására tett javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő módosított belső el-
lenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 

 
 
Határid ő: 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2018. február 28. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő 
 címzetes főjegyző  


















