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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Miként az a Képviselő-testület számára is ismert az önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választására 2019. októberében került sor. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően több, 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó tagönkormányzat részéről is igény 
merült fel a 2019. évi belső ellenőrzési terveik módosítására.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó tagönkormányzat részéről érkezett 
megkeresés alapján a fenntartott közös hivatal működését és a közös feladatellátást érintő ellenőrzé-
sek lefolytatását indokolja, hogy a szervezeti struktúrában változásra kerül sor. Alapvető érdeke az 
önkormányzatoknak, hogy az átszervezéshez kapcsolódóan az egyes feladatok kapcsán kért ellenőr-
zések lefolytatásra kerülhessenek és az átalakulást megalapozó, a korábbi közös feladatellátást érin-
tő kérdések tisztázásra kerüljenek. A tagönkormányzatok esetében a rendelkezésre álló revizori na-
pok mértéke korlátozott és mozgásteret kevésbé biztosít a belső ellenőrzés számára, azok átcsopor-
tosítása önmagában nem lenne elegendő az ellenőrzés lefolytatására.  
 
Az igényelt ellenőrzések összetettségük okán az eredetileg biztosítható revizori napoknál több el-
lenőrzési napot igényelnek Komló Város Önkormányzat Belső ellenőrzési egysége részéről. A több-
letigényt csak Komló Város Önkormányzat revizori napjai terhére lehetséges biztosítani. Komló 
Város Önkormányzat 2019. évre elfogadott belső ellenőrzési tervében szereplő ellenőrzések közül a 
tagönkormányzatok részéről érkező megkereséskor még három ellenőrzés kiírása és lefolytatása 
nem történt meg, így ezen ellenőri napok átcsoportosítása lehetséges. 
 
Komló Város Önkormányzat Belső ellenőrzési egységének vezetője álláspontja alapján az egyes 
önkormányzati tervekben szereplő ellenőrzések kockázata és a kért ellenőrzések kapcsán megálla-
pítható kockázatok is indokolják, az egyes 2019. évi belső ellenőrzési tervek módosításait.  
 
A belső ellenőrzés által végzett egyes ellenőrzéseket az éves belső ellenőrzési tervben szükséges 
rögzíteni, a fentiek tükrében, a Bkr. 32. § (6) bekezdése alapján Komló Város Önkormányzatának 
Belső ellenőrzési vezetője Komló Város Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módo-
sítását kezdeményezi. Az egyeztetéseknek megfelelően Komló Város Önkormányzat 2019. évi bel-
ső ellenőrzési terve az 1. sz. melléklet szerint kerülne módosításra.  
 
A 2019. évi módosított belső ellenőrzési tervből elhagyásra kerülnek a „Komló Város Önkormány-
zat által 2017-2018 években egyes cél jelleggel átadott támogatások felhasználása, elszámolása”, 
valamint a „Komló Város Önkormányzat által 2017-2018 években egyes cél jelleggel átadott támo-
gatások felhasználása, elszámolása” és „A beszerzési, közbeszerzési tevékenység szabályozottságá-
nak és gyakorlati megvalósításának ellenőrzése Komló Város Önkormányzatánál” című ellenőrzé-
sek. Mindezeken túl a komlói megismételt választások is többlet ellenőri napot igényeltek a belső 
ellenőrzés részéről, így a módosítás során erre is két többletnapot kívánunk átcsoportosítani. Az 
eredetileg elfogadott 2019. évi belső ellenőrzési terv egyebekben módosításra nem kerül.  
 
Az elhagyásra kerülő ellenőrzések végrehajtására 2020-ban kerülne sor, így a három ellenőrzést a 
2020. évi belső ellenőrzési terv készítése során beemeltük a későbbiekben a Képviselő-testület elé 
terjesztett 2020. évi belső ellenőrzési tervbe.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét tárgyalja meg és 
hagyja jóvá a 2019. 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, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleménye alapján - megtárgyalta a 2019. 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: 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2019. december 6. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő 
 címzetes főjegyző  














