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Minősített többség 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i ülése 8. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a belső ellenőrzési feladatok ellátására Tolna Város Önkormányzatával 
kötött Társulási Megállapodás megszüntetésére 
 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban. 
Mötv.) újraszabályozta az önkormányzatok belső ellenőrzésére vonatkozó 
követelményeket is, nagyobb mozgásteret engedve a feladatellátás formájára.  
 
A korábbi törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Mötv. 119. § (3)-(4) bekezdése 
továbbra is rögzíti, hogy a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - 
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a 
belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével.  
 
Megszűnt viszont a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92. § (7) bekezdésében foglalt azon kötöttség, amely kimondta, hogy a 
megyei önkormányzatnál kötelező belső ellenőrzési egység létrehozása, kivéve, ha 
társulás keretében látja el a belső ellenőrzést. Önkormányzatunk az említett, de már 
hatályon kívül helyezett törvényi rendelkezés értelmében az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben, illetve a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítására 2012. 
március 1-jei kezdési időponttal határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást 
kötött Tolna Város Önkormányzatával. 
 
Az új közigazgatási középszint, a járások felállításával és a közoktatási feladatok 
állam általi átvételével a települési önkormányzatok feladatai jelentős mértékben 
csökkentek. Az új feladatokhoz igazodva Tolna Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalánál átszervezésre kerül sor, amelynek részeként a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőjeként foglalkoztatott független belső ellenőri státusz megszüntetésre 
kerül. A belső ellenőrzési feladatokat Tolna Város Önkormányzata a továbbiakban 
külső személy vagy szervezet megbízásával kívánja ellátni. 
 



 2 

Az átszervezés értelemszerűen érinti a Társulási Megállapodásban vállalt 
feladatellátást is: társulási partnerünk a megállapodásunkban foglaltak szerint a 
belső ellenőrzési feladataink ellátást nem lesz képes biztosítani. Másrészt az Mötv. 
87. §-a tárgyévtől csak jogi személyiséggel rendelkező helyi önkormányzati társulási 
formára ad lehetőséget, ennek a feltételnek viszont a belső ellenőrzési feladataink 
ellátásáról szóló megállapodásunk nem tesz eleget.   
 
Mindezekre tekintettel indokolt a Társulási megállapodás 2013. március 31-ével 
közös megegyezéssel történő megszüntetése. 
 
Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulás 
megszüntetéséhez, és ennek megfelelően a 91. § b) pontja rögzíti, hogy a társulás 
megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 
elhatározzák. 
 
A társulás megszüntetése esetén a tagoknak egymással el kell számolni. Ennek 
érdekében vállaljuk, hogy a társulás megszűnésének időpontjáig a Társulási 
Megállapodás 5. pontja szerinti pénzügyi hozzájárulásunk első negyedévre jutó 
arányos összeget – 25 000.- forintot – Tolna Város Önkormányzata részére 
megfizetjük. Mivel a társulásnak vagyona nincs, önkormányzatunk pedig a pénzügyi 
hozzájáruláson felül más kötelezettséget nem vállalt, az elszámolással kapcsolatban 
egyéb tennivalónk nincsen.  
 
A Társulási Megállapodás megszüntetése miatt a belső ellenőrzési feladataink 
ellátása csorbát nem szenved: 2013. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervben 
ütemezett ellenőrzés még az első negyedévben lezajlik, a társulás megszűnését 
követően pedig más módon, az új jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel fogjuk 
belső kontrollrendszerünk működtetését biztosítani.   
 
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban 
foglaltak szerint döntsön a Tolna Megyei Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására Tolna Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás 
megszüntetéséről! 
 
 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2013. (II. 15.) 
közgyűlési határozata Tolna Város 
Önkormányzatával belső ellenőrzési feladatok 
ellátására kötött társulási megállapodás 
megszüntetéséről 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a Tolna 
Megyei Önkormányzat és Hivatala belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására 2012. február 29-én Tolna Város 
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Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött 
Társulási Megállapodást 2013. március 31-ével 
megszünteti. 
 
2. A Közgyűlés vállalja a Társulási Megállapodás 5. 
pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás 2013. első 
negyedévre jutó arányos összegének – 25 000.- 
forintnak – Tolna Város Önkormányzata részére történő 
megfizetését. 
 
3. A Közgyűlés felkéri elnökét határozatának Tolna 
Város Önkormányzata részére történő megküldésére. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
          
Határidő: 2013. március 31. (az 1-2. pont tekintetében) 

azonnal (a 3. pont tekintetében) 
 

 
 

 
 
Szekszárd, 2013. február 4. 
  

 
 

dr. Puskás Imre 
                a Közgyűlés elnöke 
 


