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ELŐTERJESZTÉS 

 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felhívást intézett felénk. A költségvetési 

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

rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15.§ (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezeti 

és működési szabályzatában elő kell írni a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, 

vagy szervezeti egység jogállását, feladatait. Ez mindeddig nem szerepelt a Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, a rendelkezés alapján 

azonban ennek a kötelezettségünknek eleget kell tenni. 

Mindezekre való tekintettel került az Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzata 

kiegészítésre.  

A Bkr. 15.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, miszerint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső 

ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a módosítás az SZMSZ 5. pontjába - A 

jegyző egyéb feladatai - került a belső ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezés beépítésre. 

 

E szerint a Nagycenki KÖH SZMSZ-ének  5. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

(3)    A jegyző egyéb feladatai:   

ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat az alábbi szempontok 

figyelembevételével: A közös önkormányzati hivatal ellenőrzésére a Mötv. és az Áht. belső 

ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak kell érvényesülni. A belső ellenőrzés működése során a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése az alapító önkormányzatok, mint 

tagönkormányzatok által fenntartott Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás keretein 

belül, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Osztályán 

keresztül valósul meg. A kapcsolattartásért, és az ellenőrzési terv végrehajtásáért a jegyző 

felelős. A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek. A belső ellenőrzést a 

Társulás belső ellenőrzésére vonatkozó szabályzata alapján kell megszervezni és elvégezni. 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatot megtárgyalni 

megtárgyalni szíveskedjenek.  

 

…./2014.(….) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal  
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