
Tárgy: Jelentés a 2020. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
 

105/2021. (V.18.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2020. évben végrehajtott felügyeleti és belső 
ellenőrzések tapasztalatairól készített, a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre szóló belső 
ellenőrzésére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, működtetett 
intézmények belső- és felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó tervet 2020. év elején, a 15/2020. 
Kth. határozatával fogadta el.  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49.§ (3a) bekezdése alapján „a polgármester 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, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-

testület elé terjeszti jóváhagyásra”. Jelen határozat tartalma a 2020. évre vonatkozó éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés. 

2020. év január 01. napjától kezdődően külső partner megbízásával valósul meg a Hivatal 
belső ellenőrzése. 

A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv alapján négy ellenőrzés volt betervezve a 
2020. évre, két szabályszerűségi és két pénzügyi ellenőrzés, amelyből mind sikeresen 
lezajlott.  

Az étkezési térítési díjak beszedése, elszámolása melynek célja annak megállapítása volt, 
hogy a gyermekétkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a 
jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e, 
bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e. 
 
A köztisztviselők besorolása melynek célja annak vizsgálata volt, hogy a köztisztviselők 
besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképesítéssel rendelkeznek-e. 
 
A külterületi lakosság életminőség javítása című VP6-7.2.1.4-17-1909824302 azonosító 
számú (tanyavillamosítási) közbeszerzési eljárás szabályszerűsége melynek célja annak 



megállapítása volt, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások rendje 
megfelelően szabályozott-e, a vizsgálat tárgyát képező közbeszerzési eljárás lefolytatásában 
megfelelően érvényesültek-e a közbeszerzésről szóló törvény előírásai. 
 
Az adóhatóság tevékenysége, adóhátralékok behajtására tett intézkedések az iparűzési adó 
tekintetében melynek célja annak vizsgálata volt, hogy az iparűzési adó tekintetében az 
adó/adózók kezelése, nyilvántartása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a 
helyi előírásoknak megfelelően történik-e, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a 
hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak. 
 

Az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban tett belső ellenőri megállapítások alapján a felelős 
személyek megtették a szükséges intézkedéseket, hogy a jövőben még hatékonyabbak legyen 
az eljárások. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 
 
 
Kiskunhalas, 2021. május 18. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 

 






















