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Előterjesztés 

a 2020. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-

világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet a 

veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt követően az Országgyűlés a 

koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. május 23-ig 

meghosszabbította. 2021. május 18-án az Országgyűlés döntött a veszélyhelyzet 

meghosszabbításáról, de az előterjesztés elkészültéig a törvény nem került kihirdetésre.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő- 

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes májusi ülését - 

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

- polgármester úr nem hívja össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében döntést tervez 

hozni. 

 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, kértem, hogy az 

előterjesztést tegye közzé, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés 

meghozatala előtt egyeztessen. 

 

 

 



 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső 

ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 

 

A belső ellenőrzés 2020. évre vonatkozó munkatervét Aszód Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 

119. § (5) bekezdése alapján hagyta jóvá. 
 
 

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

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) pontja alapján a jegyző a tárgyévre 

vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési 

szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a 

tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé 

terjeszti jóváhagyásra. 

 
A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló jelentés 

tartalmi követelményeit. 

 

A 2020. évre tervezett ellenőrzésekből az összes ellenőrzés teljes mértékben megvalósult, 

lezárásra került. Ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát 

támogató technikai feltételek rendelkezésre álltak. 

 

A belső ellenőri jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai 

követelmények figyelembevételével készültek el. A jelentésekben megfogalmazott javaslatokat 

az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek vezetői elfogadták. 

 

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján a jelen előterjesztésemmel döntésre terjesztem a 

belső ellenőrzés 2020. évi tevékenységének bemutatását tartalmazó összefoglaló jelentést. (1. 

számú melléklet) 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a „2020. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról” szóló 

előterjesztés megtárgyalására és a belső ellenőri 2020. évi éves összefoglaló jelentés 

elfogadására. 

Aszód, 2021. május 18. 
dr. Lukács Adrienn  
          jegyző 



 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Polgármesterének /2021. (V. ….) határozata 
a 2020. évi belső ellenőrzések végrehajtásáról 

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi belső 

ellenőrzések végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja. 

 
 

Aszód, 2021. május 18. 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

         polgármester 
 
 
 
 
 
 

 


