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ELŐTERJESZTÉS 

 
Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 

 
A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a 
folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás 
és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosította. 
 
A törvényességi hátteret az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
(továbbiakban: Áht.), a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Bkr.) előírásai biztosították, figyelembe véve a belső ellenőrzési kézikönyv 
előírásait. 
 
Az Áht. előírásaival összhangban Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése rendelkezik – 
többek között – a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének 
működtetésének főbb szabályairól, mely alapján a jegyzőnek, mint a 
költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal vezetőjének – 
kötelezettsége olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, 
mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
A Bkr. 48. § -ának megfelelően, az előterjesztés bemutatja a belső ellenőrzés 
tevékenységét, az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítését, a 
soron kívüli vizsgálatokat, az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi 
feltételeit, az ellenőrzések fontosabb megállapításait. Javaslatokat fogalmaz 
meg a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített előzetes utólagos és 
vezetői ellenőrzési rendszer eredményességének javítása érdekében. 
 
A rendelkezésre bocsátott információk alapján a beszámoló kitér az 
ellenőrzött szervezeteknél végrehajtott más ellenőrzések megállapításaira, a 
hozott intézkedésekre a végre nem hajtott intézkedéseket, utóbbiak indokait, 
a javaslatokkal összefüggésben tett intézkedéseket. 
 
B.) Biatorbágy Város Önkormányzata tekintetében a belső ellenőrzési 
feladatot külső szolgáltató, megbízási szerződéssel látta el a 2020. évben is. 
A belső ellenőrzési feladatokat Gerlang Ferenc végezte. 
 
A 2020. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és 
kockázatelemzés alapján lett kialakítva és elfogadva a képviselő-testület által. 
 

A belső ellenőrzési vezető végzettsége megfelel a költségvetési szervnél és 



köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a 
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) 
PM rendeletben rögzített képesítési követelményeknek. A belső ellenőr 
rendelkezik a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges 
regisztrációval. A belső ellenőr szervezeti és feladatköri függetlensége 
biztosított. 

 
A hivatal rendelkezik a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével, 
amely tartalmazza a szabálytalanság fogalmát, a szabálytalanságok 
észlelésének útvonalát. Rögzítették abban a szükséges intézkedéseket, 
eljárásokat. Szabályozásra került az eljárások nyomon követésének rendje, a 
nyilvántartások vezetésének módja. 
 
A hivatal tevékenységét jellemző működési folyamathoz ellenőrzési 
nyomvonalat rendelve elkészült az ellenőrzési nyomvonalak rendszerét 
tartalmazó szabályzat, amely magába foglalja a munkafolyamatokat, az 
ellenőrzési pontokat, felelősöket, jogszabályi hátteret, határidőt, alkalmazott 
dokumentumokat. 
 
A hivatal rendelkezik továbbá kockázatkezelési szabályzattal, amely 
tartalmazza a kockázatkezelés folyamatát, a kockázat azonosítását, a 
kockázatok értékelési rendjét. Meghatározásra került továbbá az elfogadható 
kockázati szint. 
 
A hivatal rendelkezik belső ellenőrzési kézikönyvvel. A tevékenységre 
vonatkozóan a stratégiai terv és az éves ellenőrzési terv elkészült. 
 
Az ellenőrzések dokumentációja megfelel a kézikönyvben rögzítetteknek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv 91. § (1) bekezdése alapján a 
2020. évben végzett ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést előterjesztem. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 
a jelentést elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Biatorbágy, 2021. november 15. 
 
 
 

      Tarjáni István 
      polgármester 

 



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2021. (XI. 25.) határozata 

 
 

Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
a 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzési terv 2020. 
évi végrehajtását azzal, hogy az abban feltárt hiányosságok a 2022. évi belső 
ellenőrzési tervbe átvezetésre, és annak megfelelően pótlásra kerülnek. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Polgármester, Jegyző 














	ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
	elt_belso_ellenorzes 2020
	A belső ellenőrzési vezető végzettsége megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben rögzített képesítési követelményeknek. A belső ellenőr rendelkezik a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges regisztrációval. A belső ellenőr szervezeti és feladatköri függetlensége biztosított.

	2020_eves_be_jel

