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ELİTERJESZTÉS
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2012. május 31-i ülésére

Tárgy: Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Üsz.: I/485/10/2012.
Tisztelt Képviselı-testület!
A társulási megállapodás legutóbbi módosítása óta bekövetkezett jogszabályváltozások
eredményeként szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása az alábbiak szerint. (A
társulási megállapodást - annak nagy terjedelme miatt – nem mellékeljük, az a belsı
ellenırnél megtekinthetı.)
A megállapodás 1.) pontjában hatályon kívül helyezésre került a következı szövegrész:
„továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi
normatív mőködési támogatásról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d.)
pontja, és e rendelet melléklete szerinti 4. pontjának a/ab. pontja” tekintettel arra, hogy a
hivatkozott jogszabályt 2008. május 1-jétıl hatályon kívül helyezték.
Új államháztartási törvény került elfogadásra, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint szintén új jogszabály a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló
193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet (régi Ber.) helyébe lépı 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl (Ber.),
ezért módosítani szükséges a két jogszabályi hivatkozást a megállapodás 3. pontjában.
A megállapodás 3. pontjának elsı bekezdésében kiegészítésre került a belsı ellenırzés
fogalma. „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési
szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján a belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó, és tanácsadó
tevékenység, melynek célja, hogy a társulásban résztvevı önkormányzatok mőködését
fejlessze, és eredményességét növelje, az ellenırzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött
szervezet irányítási és belsı kontrollrendszerének hatékonyságát.”
A megállapodás 3/A.) pontjában módosításra kerültek a belsı ellenırzési vezetıi feladatok
megosztásához kapcsolódó jogszabályi hivatkozások az új Ber. rendelkezéseinek
figyelembevételével.
A megállapodás 17. pontjának utolsó bekezdésében a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
elnevezése módosításra került Kecskeméti Törvényszékre, tekintettel a bíróságok szervezetérıl
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben foglalt rendelkezésekre.
A Belsı Ellenırzési Társulási Tanács 2012. április 17-i ülésén tárgyalta meg a társulási
megállapodás fenti módosítását. A Társulási megállapodás módosítását a társult települések
képviselı-testületének soron következı ülésén, de legkésıbb 2012. május 31-ig jóvá kell
hagynia, és az errıl szóló határozat kivonatot a gesztor önkormányzat polgármesteri hivatala
részére haladéktalanul meg kell küldenie.
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A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:
Határozat–tervezet
.../2012. (...) ÖH.
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Belsı Ellenırzési Társulási
Megállapodás módosítását elfogadja, egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester.
Határidı: 2012. május 31.
Lajosmizse, 2012. május 21.
Basky András sk.
polgármester
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