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Kiskunhalas Város Jegyzőjének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. december 12-i rendkívüli ülésére 

Belső ellenőri tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Ber.) 15. § értelmében: a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső 

ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat. 

A 2011. évi CXCV. tv. Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében: a belső ellenőrzés kialakításáról, 

megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője 

köteles gondoskodni.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) 

bekezdése értelmében 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 helyi 

önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek 

ellenőrzéséről is. A jegyző ezt a hatáskört a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső 

ellenőrének ellenőrzési tevékenysége útján gyakorolta. 

Mivel a belső ellenőri tevékenység végzéséhez szükséges szakirányú képzettség, valamint 

legalább két évente annak frissítése (továbbképzés, vizsga) jogszabályi előírás, jelenleg olyan 

személy nincsen a hivatalunkban, aki ennek megfelelő képzettséggel rendelkezik és nincs más 

megbízatása, ami a belső ellenőri kinevezést kizárja, továbbá az álláspályázat többszörös 

meghirdetése sem járt sikerrel jelentkezők hiányában. 

A Ber. 15. § értelmében a helyi önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 

belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja polgári jogi szerződés 

keretében foglalkoztatott belső ellenőr. 

A fentiekre tekintettel a belső ellenőrzési feladatokat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső személlyel kívánja ellátni a 2020 

január 08. és 2020. december 18. közötti időszakban. 

Javaslom a belső ellenőri állás megbízási szerződés útján történő betöltését. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, 

hogy a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei belső 

ellenőrzése megbízási szerződés útján kerüljön megvalósításra. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Jegyzőt a belső ellenőrrel kötendő megbízási szerződés aláírására, és szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

 



Határidő:    2020. január 01. 

Felelős:    Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

Végrehajtásért felelős:  Szili Anett titkársági ügyintéző 

Határozatról értesül:  Szili Anett titkársági ügyintéző 

 

Kiskunhalas, 2019. december 5. 

         

Kollárné Dr. Lengyel Linda s.k. 

                 jegyző 


