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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92.§.(10) bekezdése értelmében a 
belső ellenőrzések alapján elkészített éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg a polgármesternek kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
A 193/2003.(XI.26.)Korm.rendelet 31.§.(1)-(3) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési 
jelentés két részre tagozódik. Egyrészt be kell mutatni a belső ellenőrzés által végzett 
tevékenységet, másrészt be kell mutatni a belső ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítását. 
 
Az első rész elkészítéséért a belső ellenőr a felelős (a tevékenységről készült beszámoló az 
előterjesztés melléklete), a másik rész elkészítéséért pedig a költségvetési szerv vezetője. 
 
A belső ellenőrzések által tett megállapítások, a javaslatok hasznosításával kapcsolatosan a 
következőkben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 
 
2010.évben a belső ellenőrzés vizsgálta a 
- a 2009.évi költségvetés végrehajtását és a zárszámadás elkészítését 
Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat 2009.évi gazdálkodása biztosította a 
Képviselő-testület által kitűzött célok megvalósítását.  
Az intézmények gazdálkodásához szükséges források biztosítottak voltak. A fejlesztési 
feladatok jelentős pályázati forrás bevonásával valósultak meg.  
A zárszámadás formai szabályszerűségével kapcsolatban hiányosságként merült fel, hogy a 
kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány a rendelet normaszövegében külön meghatározásra 
nem került.  
A megbízott könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentést auditálási eltérés nélkül, változatlan 
tartalommal jóváhagyta.  
 
Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem fordult elő. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010.évi belső ellenőrzési tevékenységgel 
kapcsolatos beszámolót fogadja el. 
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Határozati javaslat:  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi belső ellenőrzési 
tevékenységről készült beszámolót elfogadja. 
 
 
Lengyeltóti, 2011.április 20. 
 
 
        Zsombok Lajos 
          polgármester 
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Jóváhagyta: 
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jegyző 


