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 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2012.(VI.21.) határozatával döntött, 

hogy 2013. január 1-jétől, mint a Veszprém város székhelyű járás települése, csatlakozni 

kíván a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához, illetve annak jogutódlással vagy 

jogutódlás nélkül – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (új Ötv.) alapján – a következő év elején átalakuló vagy létrejövő társulásához. 

A Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy 2013. január 1-jétől a VKTT tagjaival 

együttműködve, a Családsegítést, a Házi segítségnyújtást, a Szociális étkeztetést, a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot, az Anya-, gyermek- és csecsemővédelmet 

(iskola-védőnői szolgálat), a Belső Ellenőrzést, Központi Orvosi Ügyeletet, valamint a 

Mozgókönyvtári feladatellátást a társulás önkormányzataival közösen kívánja ellátni. 

 

A VKTT Társulási Tanácsa 25/2012. (XI.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 

Társulás munkaszervezetének feladatait a továbbiakban VMJV Polgármesteri Hivatala látja 

el.  

 

A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosítását tárgyalta december 10-én, többek 

között a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében, amely szerint:  

 

„1. 

Társulási kereteken belül (a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv
1
 útján) történik a belső 

ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése a következő települések esetén: 

Hidegkút, Tótvázsony, Pula, Barnag, Vöröstó, Márkó, Nagyvázsony, Mencshely, 

Veszprémfajsz, Nemesvámos, Sóly, Hajmáskér, Herend, Hárskút, Bánd, Szentgál, Papkeszi 

2. 

Önállóan, saját szervezeti egysége útján látja el a feladatot Veszprém. 

3. 

A Többcélú Társulás fennmaradó települései statisztikai kistérségen kívüli társulás 

formájában látják el a belső ellenőrzési feladatokat: Vilonya és Királyszentistván.” 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146. § (1) 

bekezdése szerint:  

 

„ Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a 

képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e 

törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.” 

 

A 2011. évi CLXXXIX. Törvény 90. § (1) bekezdése szerint:  

„A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet 

és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet 

részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.” 

  

A 2011. évi CLXXXIX. Törvény 157. § -a szerint hatályát 2013. 01.01-től veszti: 

a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény, 

b) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény, 
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c) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény. 

 

A fentiek értelmében belső ellenőrzési feladatellátására létrehozott jogi személyiség nélküli 

belső ellenőrzési társulások nem működhetnek. 

A törvényi szabályozás alapján a társulás általános rendjétől eltérően a társult tag saját 

intézménye útján más tagok részére feladatellátást végezhet. Így Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a társulási megállapodásban vállalhatja, hogy a belső ellenőrzési 

tevékenységet Vilonya és Királyszentistván kivételével a társult tagok részére Veszprém 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátja.  

 

Az 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § szerint a társulási megállapodás – többek között – 

tartalmazza: 

 

„8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;”  

  
Ahhoz, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által a 

társulás általános rendjétől eltérően a belső ellenőrzési feladatokat elláthassa a társulási 

megállapodásban szabályozni kell a fentieket. 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számításokat végzett költségeit, illetve 

az érintett társulási tagok hozzájárulását illetően. 

Az ellenőrzési napokat a Társulás Munkaszervezetének adatai és a jogszabályi változások 

figyelembevételével, - 2013. január 1-i állapotnak megfelelően - költségeit az ellenőrzés 

érdekében várhatóan felmerülő kiadások (személyi, járulékok, dologi) határozta meg. 

 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása december 10-i ülésén a belső ellenőrzéssel 

kapcsolatban társulási döntés nem született. Először a helyi testületeknek kell megtárgyalni 

Veszprém Város ajánlatát, hogy elfogadják-e vagy nem, és a csak a helyi döntések után 

tárgyalja a Társulás.  

  

Tehát december 31-éig minden településnek döntenie kell a belső ellenőrzés ügyében, hogy 

milyen módon kívánják megoldani. 

 

 

Kérem, az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Eplény, 2012. december 11. 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2012.(….) Kt.  határozata 

 

1./  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a belső ellenőrzésre tett ajánlatát elfogadja. Egyben megerősíti azon 

szándékát, hogy a belsőellenőrzést Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (VKTT) 

tagönkormányzataival együttműködve kívánja megvalósítani. 

 

2./ A képviselő-testület a VKTT társulási megállapodás „III/B. Ágazati feladatok”-on belül a 

Belső ellenőrzési feladatok 1–4. pontja, valamint a  társulási megállapodás „VIII. A Társulás 

pénzügyi alapjai, gazdálkodása, vagyona” 2. pontja kiegészítés tervezetével egyetért. 
 

3./ A képviselő utasítja a polgármestert, hogy a jelen határozatot a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása részére küldje meg. 

 

Felelős:  Fiskál János polgármester 

Határidő:  azonnal 
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1. melléklet 

 

Melléklet a határozati javaslathoz: 

 

 

1. A Társulás  belső ellenőrzési feladatainak a jövőben Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala által történő ellátására tekintettel a Társulási Megállapodás 

több rendelkezésének módosítása válik szükségessé, azzal, hogy ezen rendelkezések 

2013. január 1. napjával lépnek hatályba:  

   

 A Társulási Megállapodásban III/B. Ágazati feladatok: 

 

 Belső ellenőrzési feladatok:  

1. 

A VKTT Társulás keretein belül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 

társulás tagja útján, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által történik a 

belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése a következő települések 

esetén: Hidegkút, Tótvázsony, Pula, Barnag, Vöröstó, Márkó, Nagyvázsony, Mencshely, 

Veszprémfajsz, Nemesvámos, Sóly, Hajmáskér, Herend, Hárskút, Bánd, Szentgál, Papkeszi, 

Eplény  a A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 

12. pontjában megfogalmazottakra tekintettel. 

2. 

Önállóan, saját szervezeti egysége útján látja el a feladatot Veszprém .  

3.  

A VKTT Társulás keretein belül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 

társulás tagja útján, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által történik a 

VKTT intézményének, az Egyesített Szociális Intézmény belső ellenőrzési feladatellátása is.  

4. 

A Többcélú Társulás fennmaradó települései statisztikai kistérségen kívüli társulás 

formájában látják el a belső ellenőrzési feladatokat: Vilonya és Királyszentistván. 
 

 

A  Társulási megállapodás VIII.  „A Társulás pénzügyi alapjai, gazdálkodása, vagyona” 2. pontja 

kiegészül egy 2.a. ponttal az alábbiak szerint:  

2. a.) Belső ellenőrzési feladatellátás  

 

Társulási Tanács által elfogadott összege, a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében a 

VMJV Önkormányzata, mint tag számításai alapján kerül meghatározásra.  

 

A Társulás érintett tagjainak az ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulása az 1 ellenőrzési 

napra jutó ellenőrzési költség és az ellenőrzési napok száma figyelembevételével kerül 

meghatározásra a Társulási Tanács által. A Társulás irányítása alatt működő Egyesített 

Szociális Intézmény belső ellenőrzési feladatellátásához történő hozzájárulás mértékét, az 

ellenőrzési napok száma és az 1 ellenőrzési napra jutó ellenőrzési költség figyelembevételével 

a Társulási Tanács fogadja el. 

A feladatellátás költségeit, illetve a tagok hozzájárulásának mértékét az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  
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A Társulási Tanács döntése alapján a szükséges összegeket a Társulás feladatellátásban 

érintett tagjai, illetve az Egyesített Szociális Intézmény tekintetében a Társulási Tanács az 

éves költségvetésükben biztosítják, és annak 1/12 részét minden hónap 5. napjáig átutalják a 

Társulás számlájára. 
 

 


