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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet (Bkr.) előírásai alapján minden évben éves ellenőrzési, illetve összefoglaló éves 

ellenőrzési jelentést szükséges készíteni. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső 

ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek és a jegyzőnek a 

tárgyévet követő év február 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentés részét képezik az egyes 

vizsgálatokhoz kapcsolódó belső ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai alapján 

végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról szóló 

beszámolók, továbbá a vizsgált szerveknek a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó 

javaslatai. 

 

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat 

felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 

éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel 

egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az önkormányzatra vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentés az előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra. 

 

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján biztosított jogkörben a települési önkormányzat hatáskörét a 

polgármester gyakorolja és hozza meg a szükséges döntéseket.  

 

Fentiek alapján a a határozat-tervezetben foglaltak szerinti döntéseket kívánom meghozni. 

 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, 

véleményüket elektronikus úton – az előterjesztés kiküldését követő 2 munkanapon belül – 

szíveskedjenek megtenni. 

 

H a t á r o za t  –  t e rv e z et :  

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) 

önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
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Mánfa Község Önkormányzata elfogadja a melléklet szerinti éves ellenőrzési jelentést Mánfa 

Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről. 

 

 
Mánfa, 2021. május 28. 

 
 Takács Zsolt 

 polgármester  


