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Sorszám:IV/6 

Előkészítette:  

Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Uhrin Anna aljegyző 

 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. június 26-i ülésére 
 

 

Tisztelt Képviselő- testület!  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 157/2013. (IV. 25.) határozatával hagyta 

jóvá a Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében, szóban jelezte, hogy az 

SZMSZ nem határozza meg a belső ellenőrzést ellátó személyt, szervezetet. A Polgármesteri 

Hivatal Alapító Okiratának 5. pontja értelmében: 

 

„Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 Belső ellenőrzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el.” 

 

A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Békési Kistérségi Társulás feladat-és hatáskörébe 

tartozik. A társulás célja az önkéntesség elve alapján társult önkormányzatok közös érdekén, 

kölcsönös előnyök elvének figyelembevételén, az arányos teherviselés elvén és az 

egyenjogúság tiszteletbenntartásán alapuló önkormányzati, közszolgáltatási és 

területrendezési feladatok hatékony, gazdaságos megvalósítása. A társulás ellátja a társult 

önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait, megszervezi és gondoskodik e feladat személyi, 

tárgyi feltételeiről.  

 

 

Javasoljuk, hogy az Alapító Okirat belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezései kerüljenek 

átvezetésre a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának általános 

rendelkezéseinek 1. § (1) bekezdés 6. pontjában is az alábbiak szerint:  

 

„6. Alapító, irányító, felügyeleti szerve:  Békés Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  

(a továbbiakban: képviselő-testület)  

5630 Békés, Petőfi u. 2. sz. 
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A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Békési Kistérségi Társulás és a társulásban résztvevő 

önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján történik. Az ellenőrzés szervezésének 

és lebonyolításának szabályait a Békési Kistérségi Társulás belső ellenőrzési megállapodása 

tartalmazza. Amennyiben a belső ellenőrzés vonatkozásában a település részéről többletigény 

merül fel, eseti jelleggel a belső ellenőrzési feladatokat olyan személy is elláthatja, aki 

rendelkezik az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására 

vonatkozó engedélyével, tevékenységét függetlenített belső ellenőrként vagy vállalkozási 

tevékenység keretében végzi.” 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat melléklete szerint fogadja 

el.  

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                    Izsó Gábor polgármester 

 Tárnok Lászlóné jegyző 

 

 

Békés, 2014. június 24. 

   Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

Jogi ellenjegyző  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  
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A Békési Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak módosítása 
 
 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Békési Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja: 

 

1. § A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: 

SZMSZ) 1. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„6. Alapító, irányító, felügyeleti szerve:  Békés Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete  

(a továbbiakban: képviselő-testület)  

5630 Békés, Petőfi u. 2. sz. 

 

 

A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Békési Kistérségi Társulás és a társulásban résztvevő 

önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján történik. Az ellenőrzés szervezésének 

és lebonyolításának szabályait a Békési Kistérségi Társulás belső ellenőrzési megállapodása 

tartalmazza. Amennyiben a belső ellenőrzés vonatkozásában a település részéről többletigény 

merül fel, eseti jelleggel a belső ellenőrzési feladatokat olyan személy is elláthatja, aki 

rendelkezik az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására 

vonatkozó engedélyével, tevékenységét függetlenített belső ellenőrként vagy vállalkozási 

tevékenység keretében végzi.” 

 

2. § Az SZMSZ módosítása 2014. július 1. napján lép hatályba.  

 

 

Békés, 2014. június 26. 

 

 

 

                        Tárnok Lászlóné 

                                                                         jegyző  

 


