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Tárgy: 2022. évi belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a 
belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. A Képviselő-testület 224/2021. (XII. 15.) számú 
határozatával egyhangúlag hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét, 
amelynek módosítása vált szükségessé. 
 
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) EL-3578-737/2022. iktató számú levelében 
tájékoztatta a polgármestert, hogy „a többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című folyamatban lévő ellenőrzése 
keretében a Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 100%-os 
tulajdonában álló Kistarcsai KÖFE Kft. (továbbiakban Társaság) értékelését tervezte 
elvégezni. Az ellenőrzést az ÁSZ nagyszámú adatbekéréssel végzi, így a Kistarcsai KÖFE 
Közterület-fenntartó Kft.-t a belső ellenőr támogató szerepében célszerű tulajdonosi 
támogatásban részesíteni, figyelemmel arra, hogy az elmaradt adatszolgáltatás kapcsán az 
ÁSZ intézkedést vár a tulajdonostól. A belső ellenőrzési terv módosítása megfelelően 
szolgálja az ÁSZ által is elvárt integritási kontrollok működését, ezáltal a tulajdonosi 
érdekeket. Mivel a 2022. évi országgyűlési választások pénzügyi elszámolásának  ellenőrzését 
a Polgármesteri Hivatal saját állományával (Helyi Választási Iroda tagjával) biztosította, így a 
felszabaduló ellenőri kapacitás átcsoportosítható ezen feladatra. 
 
Az ellenőrzések célja elsősorban a vonatkozó jogszabályokhoz igazodó működés, 
gazdaságosság, hatékonyság vizsgálata. További kiemelt cél az átlátható szabályszerű 
gazdálkodás és működés, valamint az alaptevékenység teljes körű ellátása, ezért minden 
évben kiemelt feladat a gazdálkodás ellenőrzése. 

 

 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztés mellékleteiként 
csatolt, módosított 2022. évi belső ellenőrzési tervet szíveskedjen jóváhagyni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat teszem: 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti,  2022. évi módosított belső ellenőrzési tervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    dr. Gotthard Gábor jegyző 
 

„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2022. június 23. 
 
 
 dr. Gotthard Gábor 
                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:Oldal Erika aljegyző 
 
 
Az előterjesztést egyeztette: Solymosi Sándor alpolgármester 


