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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásainak megfelelően Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 197/2017. (XI.30.) sz. határozatával elfogadta Komló Város Önkormányzatának 
2018. évi belső ellenőrzési tervét.  
Komló Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervében négy ellenőrzés került 
tervezésre. A belső ellenőrzési feladatokat Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége 
látja el, a feladatellátás kiterjed a Képviselő-testület által alapított költségvetési szervekre is, 
továbbá a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzataira is. Mindezek 
mellett a 2013. évben kötött megbízási szerződés alapján a Komlói Egészségcentrum BUESZ-nél is 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége látja el a belső ellenőrzési feladatokat. (A 
megbízási szerződés 2018. novemberében megszüntetésre került, a továbbiakban már nem Komló 
Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége látja el a belső ellenőrzési feladatokat a Komlói 
Egészségcentrum BUESZ-nél. Ez 2019-től mintegy 15 „plusz” revizori napot jelent majd.) 
 
2018 során több előre nem látható soron kívüli ellenőrzési és tanácsadási tevékenység elvégzése 
vált szükségessé, az ezekre szánt időt a tartalékként meghatározott 12 napból Komló Város 
Önkormányzat belső ellenőrzési egysége csak részben tudta fedezni.  
Miként az az Önök számára is ismert, az év során egyszer már sor került Komló Város 
Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének módosítására, az előzetesen a tervben nem rögzített 
2018. évi országgyűlési választások ellenőrzésének beemelése alkalmával, ezt az előzetesen 
meghatározott tartaléknapok terhére végezete el Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 
egysége. 
Az év során négy tagönkormányzatnál került sor Állami Számvevőszék által kiírt ellenőrzésre, 
illetve a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzése 10 további települést érintett. A külső 
ellenőrzéshez szükséges dokumentumok összeállítása, elkészítése jelentős időráfordítást igényelt 
Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységétől.  
A Komlói Egészségcentrum BUESZ számára 15 revizori nap került meghatározásra 2018 évre, 
mely során egy ellenőrzés elvégzését tervezte Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 
egysége. A Komlói Egészségcentrum BUESZ irányító szerve, illetve fenntartója részéről az év 
során további három ellenőrzés lefolytatására érkezett felkérés, valamennyit soron kívüli ellenőrzés 
formájában kötelezően el kellett végezni, a három ellenőrzés összességében 30 revizori napot 
igényelt.  
További plusz ellenőrzési napokat igényelt a Mánfa Község Önkormányzatánál 2018. szeptember 
30-án lezajlott időközi polgármester-választás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése is.  
 
Az ellenőrzésekre szánt tartalékidő felhasználása mellett is szükségessé vált az ellenőrzési napok 
átcsoportosítása, illetve egy ellenőrzés elhagyása az idei ellenőrzési tervből. Az átcsoportosítások-
ból következően a 2018. évre tervezett „Pénzügyi-gazdasági vizsgálat a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.-nél” című vizsgálat 2018. évről áttolódna 2019. évre, az ellenőrzés kötelezően terve-
zésre kerülne a jövő évi ellenőrzési tervben.  
 
A fentiek tükrében, a Bkr. 32. § (6) bekezdése alapján Komló Város Önkormányzatának belső el-
lenőrzési vezetője Komló Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosítását 
kezdeményezi. A belső ellenőrzés által végzett egyes ellenőrzéseket az éves belső ellenőrzési terv-
ben szükséges rögzíteni, így a korábbi Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott Komló Város 
Önkormányzatának 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét ismételten módosítani szükséges. 
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A 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervből elhagyásra kerül „Pénzügyi-gazdasági vizsgálat a 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél” című ellenőrzés, az ellenőrzés 2019-re áttolódna és 
kötelezően beemelésre kerül Komló Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervébe. Az eredetileg elfogadott 2018. évi belső ellenőrzési terv egyebekben módosításra nem ke-
rül. 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 
az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével hagyja jóvá a 2018. évi belső ellenőrzési 
terv módosítását.  
 
 
Ha tá roza t i  j ava s l a t :  
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság véleményé-
nek figyelembevételével - 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. november 5. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő 
 címzetes főjegyző  














