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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-tes-
tületei a közös célok megvalósítása érdekében megállapodásban határozták meg a tele-
pülési önkormányzatok különböző feladatait. A dokumentum II. rész 1. pontja rögzítette 
a belső ellenőrzési feladatokat. A Társulás döntéseinek előkészítését és feladatainak 
végrehajtását a székhely szerinti Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja 
el. A Polgármesteri Hivatal részére átadott feladatok között szerepel a belső ellenőrzés, 
de e célra létszám átadás nem történt. A feladatokat a rendelkezésre álló kapacitás ter-
hére kell elvégezni. 
 
Az Mötv. 119. § (5) bekezdése, valamint a Bkr 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkor-
mányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző 
év december 31-ig hagyja jóvá. A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásban résztvevő 
önkormányzatok esetében hat képviselő-testület döntött 2020. évben a jogszabályban 
meghatározott határidőn belül a 2021. évi ellenőrzési tervről.  
 
2021. évben az Ellenőrzési Osztály a testületek által meghatározott belső ellenőrzési fel-
adatokat a javasolt témakörökben elvégezte. A közös hivatalt működtető önkormányza-
tok esetében azonos tárgyköröket határoztak meg: két helyi önkormányzatnál a számlák 
könyvelésének ellenőrzését, négy önkormányzatnál az informatikai rendszer és a köz-
foglalkoztatás szabályosságának vizsgálatát. 
 
További négy önkormányzat határidő után, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkater-
vének jóváhagyása után küldte meg határozatát, ezért ezek az éves tervbe nem tudtak 
bekerülni, az Ellenőrzési Osztály kapacitás függvényében tudja elvégezni a kért vizsgá-
latokat. 
 
A belső ellenőrzés mind a hat ellenőrzött szervezetnél feltárta azon területeket, melyek 
beavatkozást kívánnak a jövőbeni megbízható, átlátható és szabályszerű működés meg-
valósítása érdekében. Négy-nyolc pontban megfogalmazva intézkedési terv készítésére 
vonatkozó javaslatot tett a jegyzők felé. 
 
Az ellenőrzésekből levonható általános megállapítás, hogy az ellenőrzött önkormányza-
toknál az információbiztonság nagyrészt biztosított, az ezzel kapcsolatos helyi szabályo-
zás azonban nem teljeskörű, az adatkezelői nyilvántartás hiányos. 
 
A közfoglalkoztatási program lebonyolításával kapcsolatos megállapítás, miszerint nem 
kezelik elkülönítetten az ezen feladathoz tartozó pénzforgalmat, technikai jellegű hiá-
nyosság. 
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A számlák könyvelésének ellenőrzése során feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdeké-
ben konkrét javaslatok fogalmazódtak meg az illetékes jegyző felé. 
 
A vizsgálati jelentések tervezetét a belső ellenőrzési vezető egyeztetés céljából meg-
küldte az érintetteknek. Az egyeztetés figyelembevételével véglegesített jelentésről az 
Ellenőrzési Osztály értesítette az illetékes jegyzőt és a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtétele érdekében. 
 
A végleges jelentés alapján – a Bkr. 45.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 
az ellenőrzött önkormányzat adminisztrációs feladatait ellátó hivatal jegyzőjének intézke-
dési tervet kell készítenie, teljesítési határidő megjelölésével, valamint a végrehajtásért 
felelős személy megnevezésével.  
Az érintett önkormányzatok képviselő testületeinek az intézkedési tervet jóvá kell hagy-
niuk. Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséről szóló tájékoztatást az abban megha-
tározott határidő lejártát követő 8 napon belül írásban kell megküldeni az Ellenőrzési Osz-
tály részére. 
 
Az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásának értékelésére a következő 
belső ellenőrzés során kerül sor.  
 
Új, nem tervezett feladatként jelent meg a belső ellenőrzés számára az Állami Számve-
vőszék által a Társulás önkormányzatainál, intézményeinél elvégzett vizsgálatokra ké-
szített intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése, és erről beszámoló készítése az 
ÁSZ részére. Ezt a feladatot a beérkező dokumentumok alapján az Ellenőrzési Osztály 
folyamatosan végzi. 
 
Pécs, 2022. május 16. 
 
 
Nyőgéri Lajos 
alpolgármester 


