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 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119. §. (3)-(4) 
bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső 
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
Rétság Város Önkormányzata a belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szolgál-
tató bevonásával biztosítja. 
A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított költségve-
tési szervekre, valamint a nemzetiségi önkormányzatokra. 
 
Több alkalommal igényként fogalmazódott meg, hogy a belső ellenőri tevékenységet 
meg kellene hirdetni. A pályázatot előkészítettük, melyhez további javaslatokat szívesen 
fogadunk.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. október 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor  
                                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

1. részben bemutatva 
 

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(X.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat kiírása belső ellenőri 
tevékenységre tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetért és a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívást jóváhagyja. 
 
A pályázati felhívást az alábbi helyeken kell közzétenni: 
1.) www.retsag.hu 
2.) 
3.) 
 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
„B” változat 

 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat kiírása belső ellenőri 
tevékenységre tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület a a belső ellenőri tevékenység ellátására nem kíván pályázatot kiírni.  
 
 
Határidő: --- 
Felelős: ---  

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Pályázati felhívás 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületet pályázatot ír ki belső ellenőri tevékenység 
ellátására. 
 
Foglalkoztatás jellege: külső munkatárssal kötött megbízási szerződés 
 
 
Ellátandó feladatok: Belső ellenőri feladatok ellátása A költségvetési szervek belső kontroll-
rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) rögzí-
tett belső ellenőrzési feladatok ellátása, így különösen a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi 
és magyarországi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és Rétság Város Ön-
kormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a belső kontroll-
rendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, elemzése, értékelése, a 
vizsgált folyamatokkal összefüggésben megállapítások, következtetések, javaslatok megfogal-
mazása és jelentésbe foglalása, az ehhez kapcsolódó egyéb ellenőri feladatok elvégzése, a 
Bkr. szerinti nyilvántartások vezetése. A belső ellenőri tevékenység kiterjed Rétság Város Ön-
kormányzatára, intézményeire és a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységére.  
 
 
Pályázati feltételek:  

• Magyar állampolgárság, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás 
• az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció 

 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• közigazgatási alap-vagy szakvizsga,  
• költségvetési ellenőrzési területen szerzett gyakorlat.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
• a belső ellenőr szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 
• nyilatkozat az összeférhetetlenségről,  
• az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció igazolása, 
• vállalkozó pályázó esetén a szerződés-tervezet, mely tartalmazza a vállalási árat is.  
 
 
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november……………………….. 
 
A pályázatot a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út 20. címre kell megkülde-
ni. Személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán adható le pályázat. 
 
A borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat belső ellenőri tevékenységre” szövegrészt. 
 
 


