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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 28. napi ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulás tagjaként látja el. A belső ellenőrzési feladatokat ellátó King 

Controll Kft. (7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.) 2017. november 9. napján kelt, a pénzkezelés 

ellenőrzése című vizsgálathoz kapcsolódó ellenőrzési jelentésében megfogalmazta, hogy a 

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

31.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „A belső ellenőrzést 

végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység feladatait a költségvetési szerv 

szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni.”  

 

Emellett az SzMSz 6. számú, „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerint besorolt 

alaptevékenysége” című mellékletét az alábbi kormányzati funkciókkal, illetve kódokkal 

szükséges kiegészíteni: 

„095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

889101 Bölcsődei ellátás” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet 

megtárgyalására és elfogadására. 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2017. (…...) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 



A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

35. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység feladatai: 

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 

valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 

csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a 

költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek 

javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket.” 

 

2. § 

 

A R. 6. melléklete az alábbi részekkel egészül ki: 

 

„095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

889101 Bölcsődei ellátás” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. november ….. 

 

 

 dr. Nagy Béla György     dr. Kormányos László 

        polgármester                   jegyző  

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. …..…... napján megtörtént. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. ………... 

 

 



      dr. Kormányos László 

       jegyző” 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2017. november 24. 

 

 

    dr. Nagy Béla György s.k. 

             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 


