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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzata belső ellenőrzési stratégia terve a 2022-2025. évekre
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 70. §-a rendelkezik a
belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról. A belső
ellenőrzésről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. §-ában foglaltak szerint:
„29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján
- az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője
hagy jóvá.
A Bkr. 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „ A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési
tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső
ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.”
A belső ellenőrzési vezető a tervet elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat 2022-2025
évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét fogadja el.
2. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-
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-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

3. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
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