
5. Ei6ter]eszt6s
A DAREH Onkorm nyzati T rsul sba k pvis÷15 megv laszt sa

Ha]naU GSbor poBg rmester" 0gyrendi Bizotts&g t&rgyaRa.

Herczegn  Varga Anik6 0gyrendi Bizotts g eln6ke: 0gyrendi Bizotts&g t&rgyalta. A
DAREH Onkorm&nyzat T&rsul&sba k6pviset6 megv&[aszt&s&val kapcsoRatban d6nt6ttOnk. A
Bizotts&g ]avasolia, hogy j6magamat, Herczegn6 Varga Anik6 k6pviseB6t deleg&lj&k a
TaggyQl6sbe.

Hajnal  G8bor potg£rmester:  K6sz6n6m sz@pen.  K6rd6s,  @szrev6tel van-e ezzel
kapcsotatban? Amennyiben nincs, }avaslom elfogad&sra Herczegn6 Varga Anik6 k@pvisel6
asszonyt a TaggyOl6sbe val6 deteg&l&s&t. Aki ezzel egyet6rt, k6zfeltart£ssal szavazzon.

A k@pvisel6-testi!et 6 igen   egyhangQ = szavazattal, ÷llenszavazat @s taA6zkod£s
n@IkOl az al£bbi hatirozatot ho a:

Tirgy: A DAREH Onkorminyzati T irsulisba k6pvisel6 megvilasztisa

HAT£ROZAT

FOide&k K6zs6gi ©nkormanyzat K6pvisel6-testOlete d6nt art61, hogy a D61kelet-Atf61d
Region&lis Huitad6kgazd&lkod&si Rendszer L6trehozas9t C61z6 ©nkorm&nyzati T&rsutas
Taggyit s be F61de9k K6zs6gi Onkorminyzat k6pvisel6]ek6nt Herczegn6 Varga Anik6 (n6v)
6nkorm&nyzati k6pviset6 asszonyt (tiszts6g)is deleg9lja.

VSgreha tAs ¢  felelSs: ..R..&..k..6..c..z.!..Ed.i.t. }egyz6 a hat&rozat kOzl s88A

Natirid6"                azonnal

8. ElSter]eszt s
F61de ki KOH klima beszerel sr÷ kivitelez6 kiv taszt sa

Hainat Gabor potgir ester: P6nzOgyi Bizottsag t£rgyaita.

P I Ferenc PSnzOgyi 8s K6zbeszerzSsi Bizotts£g eln6ke" PSnz0gyi Bizotts£g tirgyalta.
Javasotjuk a Baranyi HOtSstechnika Kfi. aj&nlat£t elfogad&sra a kSpviset6-testOlet fel .

Ha]hal G£bor polg£rmester: K rdes, @szrev@tel ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben
nincs, )avasiom, hogy a F61de£ki K6z6s Onkorminyzati Hivatalba klimaberendez@s
be@pit@s@re a Baranyi HOt@stechnika Kft-t bizza meg brutt6 3 089 231 Ft 6sszeg@rt. Aki ezzel
egyet@rt, k@zfeltart&ssal szavazzon. EgyhangO. K6sz6n6m sz@pen.

A k pviselS-testQlet 6 lien - egyhangQ = szavazattal, ellenszavazat  s taA6zkod&s
n £1kil az al bbi hat rozatot hozza"

20712021 .(Xl.24.)Kt.h.
Tirgy: F61deiki KOH klima beszerel sre kivitelez6 kivilasztisa

HATAROZAT

F61deAk K6zs gi Onkorm&nyzat K pviselS-testQlete megt&rgyaRa a F61de&ki K6z6s
Onkorm&nyzati   Hivatalba   klimaberendez s   beszerel s re   vonatkoz6   kivitelez6
kiv&laszt&s&r61 sz616 ÷lSter eszt st 8s az ai bbi hat rozatot ho a°



F61de&k K6zs@gi OnkormAnyzat K6pviseU6-testOlete feUhatalmazza F61deAk k6zs6g
]÷gyz6] t- a 2021. november 19o-ig -6rkezett 3 db 6rv6nyes Araj&nlat 6A6keJ6se aiapj&n
hogy a FOtde&ki K6zOs ©nkorm&nyzal Hivatalba klimaberendez@s   Gree klima
beszereU6s ÷lv6gz@s6r÷ a iegalacsonyabb 6sszegO egy6sszegO e!!enszotg&ltat st ad6
aj&nlattev6vel, a Baranyi HQt6stechnika KA-veU (6800 H6dmez6v&s rhely, Mester u. 1/F.)
szerz6d@s megk6t@s6re, al ir s ra, a szOks@ges int zked6sek megt6tel6re nett6°
:2 432 466 + 27% AFA = brutt6 3 089 231 Ft 6sszegben a Hivatai 2021.6vi kOlts6cjvet6se
terh6reo

Err61 @rtesit@st kap:
-F61de&k k6zs6g polgarmestere
- F61de k-Of61de k k6zs6gek jegyz6je
= KOH p6nzQgyi csoport

7. El6ter eszt6s
F61deAk K6zs@g@A K6zalapitvgny Alapit6 okirat m6dositgsa

Ha]hal G&bo ° po!gSr ester: 09yrendi Bizotts&g ta%yaltao

Herczegn@ Varga Anik6 0gyrendi BizottsSg eln6k÷° 0gyrendi Bizotts g t rgyatta. Az
el6terjeszt6sben harom darab hat&rozati ]avaslat van. Az els6: Farkas Sandorn6 kurat6numi
tags&g&r61 t6rt6n6 lemond&sa. A m&sodik: Nagy lbolya kurat6riumi tagj&nak megv&laszt&sao
A harmadik: a F61de k K6zs6g6rt K6zalapitv&ny Alapit6 okirat&nak m6dosit sao Mindhgrom
hat&rozati javaslatot eFogad&sra javasoljuk a k@pvise164estOlet fel6. A Bizotts&g nev6ben is
k6sz6njQk Farkas S&ndorn6 eddigi munk j&t mind a telepQt6s 6t6k6 , mind a kurat6rium
tagjak6nt. KOl6n kOszOntiOk Nagy lboly&t, mint a kurat6rium Oj tagj t.

Hajnal  GAbor polgAr ester:  K6szOn6m sz6pen.  K6rd6s,  6szrev6tel van-e ezzel
kapcsolatban? A k6pviset6-testOlet, valamint az 6nkormAnyzat nev6ben is k6szOnjOk Farkas
S ndorn6 munkgjgto J6 eg6szs6get kiv&nunk nekio KOl6n k6sz6ntjOk Nagy lboly&t, mint a
kurat6rium j tagj&t. Aki egyet6rt az els6 hat&rozati ]avaslattal, mint a F61de&k KOzs6g6A
K6zatapitvgny kurat6riuma Farkas S&ndorn6 kurat6riumi tags&g&r61 t6rt6n6 iemond9sgval
kapcsotatban, k6delta t&ssal szavazzono

A k6pvisel6-testOlet 6 iger    ÷gyhangQ   szavazattal, ÷llenszavazat 6s taA6zkod s
n61kOl az al bbi hat rozatot hozza°

20812021 .(Xl.24.)Kt.h.
T£rgy: FOide£k KOzs6g6 R KOzalapitv£ny kurat6riumi tag lemond&sa

NATAROZAT

F61de£k   K6zs@gi   Onkor £nyzat   K@pvisel6-testQlete   Magyarorsz£g   helyi
6nkorm£nyzatair61 sz616 CL XIX. t6rv6ny !0. §-£ban, valamint a 13. §-£ban biztositott
jogk6r6ben ei]irva, figyelemmei a Polg£ri T6rv6nyk6n r61 sz616 2013.6vi V. t6rv6ny 3"378
3:404. §-aira a F61de k K6zs@g@  K6zalapitv ny ku at6riuma- Farkas S ndorn6
F61deak, Bajcsy-Zs. u. 29. sz£m alatti takos - kurat6riumi tags£g£r61 t6A@n6 lemond£sit
- 2021. okt6ber 20. napj£vai- tudo £su! veszi.

A K6pvisel6-testQlet megk6sz6ni Farkas S ndorn@ a telepQl@sen 616k6rt- a kurat6riu 
tag]ak6nt   kif÷]tett 6nzetlen munk ] t.



Err61 6rtesit6st kap:
- F6Ude&k k6zs6g poJg&rmestere
- F61decSk-Of61de&k K6z6s Onkorm<:Snyzati Hivatal ]egyz6je

F61de&k K6zs6g6rt K6zaBapitv&ny ean6ke
- Farkas S¢Sndorne F61de&k, Bajcsy-Zs. u. 29.

Ha]hal G&bor polg rmester: Aki egyet6rt a m&sodik hatcSrozal javasiattaB, mint a F61de&k
K6zs6g6rt K6zaUapitv&ny alap[t6ja Nagy lbolya kurat6dumi tagi&nak megvgUasztgs&val,
k £zfeltaA&ssa! szavazzon.

A k pviselS-testilet 6 igeH--÷gyhaHgQ = s v attal, ÷llenszav at 6s tart6zkodgs
n#lkQl az alAbbi hatArozatot hozza:

20912021 .{Xl.24.)Kt.h.
Tirgy: FOtde<¢k Kizsigirt KOzalapRv£ny kurat6riumi tag megv£1asztisa

HATAROZAT

F61de£R       C)nkorminyzat   K6pvisel6-test@let÷   Magyarorszig   helyi
6nkormcSnyzatair61 sz6t6 CLXXXIX. tOrv6ny 10. §-iban, valamint a 13. §-&ban biztositott
jogk6r6ben et]£rva, figyelemme! a Polgiri TOrv6nykOn r61 sz6t6 20!3.6vi V. tOrv6ny 3378
3:404. §-aira az aiibbi hat£rozatot hozza

A K@pvisel6-testQlet, mint a F61deik Kizs6g@ t K6 lapitviny alapit6]a a ku at6Hur 
tagj£nak- 2021. november 25. nap] St61- Hagy lbolya FOldeik, J6zsef Attila u. 33. szim
alatti iakost v=51asztia meg.

Err61 @rtesit6st Rap"
- FOldeik kOzs6g poigirmestere
- FOlde&k-OfOldea:k KOzOs Onkorm<¢nyzati Hivatal ]egyz6]e
- FOIde<¢k KOzs6g6A KOzalapitv&ny elnOke

Ha]hal Qibo " polgi est÷ : Aki egyetS¢{ a harmadik hat£rozati javastattal, a FOtde£k
KOzs6geH KOzalapitv£ny Atapit6 okiratanak m6dosit<¢s£val, k zfeltartassal szavazzon.

A k pviseli-testQlet 8 ig÷  = ÷gyhangQ = szavazattal, ellesszav at 8s ta 6zkod£s
n@Ikil az al£bbi hat£ ozatot hoz "

21012021.1XI.24.} Kt. h.
Tirgy: FOldeik KOzsigirt KOzalapitv£ny Alapit6 okirat m6dositisa

HATAROZAT

F61deak   K6zs@gi   Onkorm£nyzat   K@pviseli-testelete   MagyarorszcSg   helyi
6nkormanyzatair61 sz616 CLXXXlX. t6rv@ny 10. §- Sban, valamint a 13. §-aban biztositott
jogk6r@ben eljcSrva, figyelemmel a Polg&ri 1-6rv@nykOnyvr61 sz616 2013. @vi V. t6rv £ny
harmadik k6nyv hatodik r@sz £re, valamint az egyes/i@si jogr61, a kOzhasznO jog 511&sr61,
valamint a civil szervezetek mQk6d £s £r6l  £s t£mogat<¢scSr61 sz616 2011. @vi CLXXV. tOrv £ny
rendelkez seire a F61de k K6zs g  K6zalapitv ny Aiapit6 okirata m6dosit s r61 sz6J6
el6terjeszt ist megt&rgyalta @s a hatcSrozat melJ £klet@t k £pez6 m6dositott Alapit6 okirat t (!.
meil £klet), valamint a m6dosit£ssal ÷gys@ges szerkezetbe foglatt Alapit6 okirat£t {2.
mell £klet) - 2021. november 25. napjcSval- j6v£hagy a.

A K £pvisel6-testilet feik £ri a poJg£rmestert, hogy a m6dositott alapit6 okirattal kapcsoJatos
int@zked £st tegye meg.



Err61 6rtesl6st kap:
- F61de<¢k k6zs g polg&rmestere
- F61deakoOf61de,¢k K6z6s ©nkormanyzai Hivatai jegyz6]e
- F61de<¢k K6zs6g6rt K6zalapitv&ny eln6ke
- F6Jde&ki K6z6s Onkorm<¢nyzal Hivatat Ogyint6z6ie

8. Eliter]esztSs
Tulajdonosi ho i]irutis az Investment  l@miki @s F6villalkoz6 KI. r@sz ÷ a l Iodem
V rosok Program H6dmez6visArhely @s t@rs6g@ben pro ekt keret@ben 3. r@sz
N6drnez6vAsgrhely  4415o ]elQ  Qt  melletti  ker@kpg#orgalmi  hgl6zat fe teszt@se
(H6dmez6v<£sArhety-F61de k}

Ha nal G&bor polgSrmester: P6nzOgyi Bizotts<¢g is t&rgyaltao

PAl Ferenc P6n gyi 6s K6zbeszerz6si Bizottsag ÷ln6k÷" P6nzOgyi Bizottsag t&rgyaRa.
Javasol)uk a tulajdonosi hozz&j&rul<¢st a k pvisel6-testOlet fel6.

Hajnat G<¢bor polg9rmester: Kerd6s, 6szrev6te! ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben
nincs,  s eFogadj&k a tulajdonosi hozz&jgrul&s megad sAt, k6zfeltaA&ssat jelezz6ko

A k@pviset6-testQlet 8 igen = egyhangQ -- szavazattal, ÷llenszavazat @s taA6zkodis
n@IkQl az alabbi hat rozatot hozza:

21112021 .(XI.24.} Kt. h.
Tirgy: Tulajdonosi hozz<¢]<¢rulis az Investment M rnOki  s F6viltatkoz6 Kft. r szSre a Modem
Vgrosok  Program  H6dmez6v9s<¢rhely  @s  t rs@g@ben  pro]ekt  keret@ben  3.  r@sz
H6dmez6v&s&rhely  44!5o  ]eli]  Ot  me!letti  ker@kparforgalmi  h<¢t6zat  fe]lesztese
(H 6 d m ezv& s  h e I y- F 61 d e 9 k )

HATAROZAT

F61deik K6zs@gi 0nkor £nyzat KSpvisel6-testQlete figy÷l÷ ÷l Ilagyarors g helyi
6nkor inyzatair61 616 2011. @vi CLXXXIX. ti @ny 107.§-£ban biztositott tula]donosi
ogk6r@r÷, figyele m÷l a F61de&k-0fOlde<¢k KOzs6gek Jegyz6je Filde£Id3396-812021=

sza'mO  k6zOtkezet6i  hozzajirul< s<¢ra,   egtirgyalta,  az  Investment   #rniki   s
F6v£llatkoz6 Kfl. (7400 Kaposv£r, Kontrissy utca 1. k@pvisel6]÷" Wagner Era6}
tulajdonosi hozz&jirul< s megad isa ir£nti k@elm(it 8s az ai£bbi hatarozatot hozza

A K@pvisel6-testilet figyelemmel  agyarorszAg hetyi 6nkorrnanyzatair61 sz616 2011.
@vi CLXXXIX. t6 @ny 107.§-£ban biztositott tulajdonosi jogkir@r÷

tulajdonosi hozzaj£rul£s£t ad a

az Investment  @rn6ki 6s F6vAIlatkoz6 Kft. r6sz6r÷ a F61de k kilterilet 081 hrsz,
0 7 hrsz, 083/7 hrsz, 083/8 hrsz, 0118195 hrsz, 01t /40 hrsz alatti ingatlanok
vonatko s ban megval6sui6 beruh z shoz a pro ekt @pit@si  unk i tekintet@ben
az al bbi felt@telek rnelletto

- Az ig £nybevett @s esetleges felbontott terOlet eredeti &llapot<¢ba vai6 vissza illit£s&(£rt a
kivitelez6, mint megbizott a felei6s.

- Fakivig is csak kQI6n enged llyel t6rt £nhet.
Az enged@iy kerelmet a F61de< ki K6z6s Onkorm<qnyzati



Hivataln&l kelU benyOjtani.

-A tulajdonosi hozz j rul is a F61deak-0f6tde k K6zs6gek Jegyz6je F6Ud÷9 3396=
81202to sz imO k6z0tkezel6i hozz j&rul sa Uei&rta- 2022. november 24°- nap] ig

w6nyeSo

A k6pviseU6-testi}iet feUhataimazza a poUg&rmestert a szQks6ges int6zked6sek megt6te86re.

E r61  tesi%st Rap:
-  F61de ik k6zs6g poigarmestere
-  F6nde ik - Of61de ik k6zs(£gek)egyz6je
-  F61deaki K6z6s Onkormgnyzati Hivatat Ogyint6z6je

Investment M(irn6ki 6s F6v llalkoz6 Kft. 7400 Kaposv r, Kontrgssy utca 1o

9o El6te 'jeszt s
2022°  vi Bels8 Elle s6 z6si T÷ v ÷lfogad sa =  lak6i Kist *s6g TSbbc61Q T °sulgs

Ha]hal @ bo ° polgg 'meste : P6nzOgyi es Ogyrendi Bizotts g is tgrgyalta.

P I Fe en¢ P¢ zBgyi 6s K6zb÷ e z6si Bizotts8g eln6R÷: P6nzOgyi BizottsA9 tArgyalta.
Javasoijuk a Mak6i Kist6rs6g T6bbc61O T9rsui9s 2022.6vi bets6 ellen6rz6si terv elogad sat
a k6pvisel6-testOlet fel6o

He ¢zegn@ Va ga AniR6 0gy endi Bizotts g ÷ln6R÷" 0gyrendi Bizotts g is t rgyaRa.
Szint@n ]avasol]uk a k@pvisel6-test{]let fel@ elfogad srao

Hajnal @abo ' polg8 'mest÷ : KSrd s, 6szrev6tel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, (!s elfogadj ik a Mak6i Kist6rs g T6bbc6!O T<¢rsul s 2022.6vi bels6 ellen6rz6si teR&t,
k zfelta£ ssal jelezz k. EgyhangO.o K6sz6n6m szSpeno

A R pviselS-testilet   igen --÷gyhang    szavazattal, ÷llenszavazat  s taA6zRodgs
n £1kQl az al bbi hat ozatot ho a°

212/2021.{Xl.24.)Kt.h.
Ti gy° 2022.  vi Bels6 Ellen6rz6si Ter",,, elfogadisa

HATAROZAT

F61de£k K6zs6gi Onkorminyzat K@pvisel6-testOlete Magyarorsz£g helyi 6nkorm<¢nyzatair61
sz616 2011. @vi CLXXXIX. t6rv@ny 119. § (5) bekezd@se alapj in biztositott jogk6r@ben eljd rva
a Mak6i Kist@rs@g T6bbc@lO T£rsul£s bels6 etten6rz@s@re 6ssze£llitott 2022.  £vi eilen6rz@si
tervet az 1-7. sz. meil@kletben foglattak szerint j6v£hagyja.

Felel6s
Hat£rid6:

Jegyz6
az elten6rz@si tervben foglaltak szerint, a k £pvisel6-testOlet a hatarozat
v@grehajt£s£r61 @ esitest nero k@r.

Err61 @rtesit@st kap
- F61deak k6zs@g polg£rmestere
- F61de ik-Of61deak kOzs@gek }egyz6je
- Mak6i Polg irmesteri Hivatal- Bels6 ellen6rz@s
-! ratt<¢r



1o sz im  me!16klet

M k6i Kist@s6g T;ibbc£!£ T£.rs lliss,
Tirsul£si T
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@



A Makdi Kist4rs4gi T6bbcdlf  Tirsulisa

2022° 8vi bels8 etlenSrz6si terve

A bels5 kontrotlrendszer 16trehozfisg6 , mfik6dtetdsd&t 6s fejleszt6s6@t a k6tts gvet6si szerv
vezet6je fetelSs - az fillamh ztartfis@t feletSs miniszter filtal k6zz6tett mddszertani Otmutatdk
figyelembevdtel6vel- 6s egyben k6teles olyan szabfilyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani
4s mfikOdtetni, amelyek biztositjftk a renddkez&re fil!6 fon isok szabfilyszerfi, szabfilyozott,
gazdasi gos, hatdkony ds eredmdnyes felhasznSMtsfito

Az / hto 70. § (2)bekezddse alapjfin a bels5 ellen&zds a bels6 kontrdtrendszeren beli4l
mfik6d5 bizonyossfi, got add 6s tanS.csad6 tevdkenysdge keretdben a jogszabfilyoknak ds bels6
szabfityzatoknak va!6 megfelel6st, a te ez&t, gazd itkodfist ds a kiSzfe[adatok e!_lgcfisfit
vizsgfilva megfillapkfisokat ds javaslatokat fogalmaz meg a k61tsdgvetdsi szerv vezetSje
r&z@eo

A bels5 ellenSrz6s az ellen&zStt szervezet c61jai eldrdse &dekdben rendszerszemldletfi
rnegk6zelft&se! ds rn6dszeresen @tdkeli, i!letve f teszti az e!lenSrz6tt szervezetir inyitisi 
bels5 kontro!l ds e!lenSrzdsi djfirfisainak hatdkonysfigfit, a jogszabSJyoknak 6s bels6
szabfiiyzatoknak val6 megt leldst, valamint a k61tsdgvetdsi bev6telek ds kiadfisok tervez6sdt,
felhasznfitfisgt 6s elszfimol5.sfit, tovfibb , az eszk6z6Eke! ds forr sok al val6 gazdi4kodfis
folyamat£to

A bels5 ellenSrz& szakmai gyakorlatinak nemzetk6zi norm i szerint a bets5 ellen6rz5si
tevdkenysd ek d dkelnie ke!! a vizsgfilt sze ezet ir nyit s t, mfik6d sdt ds in%rmicids
rendszerdt fenyeget5 kock zatokat a pdnziigyi ds mfik6ddsi adatok megbfzhatdsiga ds
zi siga, a mfik6ddsi folyamatok hatdkonysiga ds eredn%nyessdge, a vagyonvddelem, a
t6rvdnyek, a szabilyzatok, irfinyelvek, eljirg.sok ds szerzSddsek betart sa teriiletdn.

A helyi 6 ormfinyzatok k@visetS-testaletei megSJtapodtak abban, bogy a bels5 ellenSrzdsi
feladatot,  a  feladat hatdkonyabb,  cdlszerfibb e!lfitfisa @dekdben jogi szemdtyisdggd
rendelkez5 tfirsulfis keretei k6z6tt l ittatj ik el (Mak6i Kist@s g T6bbc hi Tfirsu! isa- Tfirulisi
Megfillapodfis a apjfin)o A tfirsulfisb6! t6 n5 kivfilfis folytfin 2022  vben a belts6 ellengrz si
feladat ellfitfisa Kirfilyhegyes ds Mak6 vonatkozitsiban t6rtdnik majdo
A bels6 ellen6rz&i feladat ellfitfisa a ti rsult 6nkormfinyzatokat @intSen folytonos 8s
k6vetkezetes. A folytonoss igot a ti rsu!i s szintj n elk&zkett dyes bets5 ellenSrz&i terv
biztositja.
A bels6 ellen6rz&i sze wezetnek a kist@sdgi tfirsuli s k61tsdgvet&i ds egydb szervdnek
rendszer@e kiterjed6- helyi 6nkonnimyzat, fdtigyek k61ts gvet&i szervek, polgfirmesteri
hivatalok,-6sszevont 4yes tervjavaslatot kel! 6sszefillkani.

A bels6 ellen6rz& a 2022. dvi munkaterv@, kockftzatelemz& alapjfin k&zkette el, figyelembe
v ve a 370/201!. (XII. 31) Korm. rendeletben foglaltakat, tovfibbi  a Bels5 EllenSri
Kdzik6nyv el6frfisait, ds a bets6 ellengrzds szakmai gyakorlatfinak nemzetkiJzi normfiit, amely
szerint felm@&re keriilnek (kocki zatelemz&) a k61tsdgvet&i ds egy b szervek tev kenys g&
@intS, gazdfilkodfisi folyamatiban rejt6 kockfizatok°

!



A kockbzatelemzds fefmdrdsdvel, a fels6  veze ds javaslatdvM, a fe[¢dr¢ kock zafi t nyez6k
beazonositdsdvM d.s min6s# s ve[  vcffamfn  az elle d z si t 'pasztcdatol jigyelembev el vet
kert:ilt meghatdrozdsra dz el/en6"rizendLi folyama  6s az e[/eI 6"rz s c6tja, mq/d ezek a/apjdn
fieri4/t sot az 6yes tervjavaslai eNc6szR6s6re.

A bets6 ellen drz si sze ,ezet az dyes teM, dsszedtl#&'dndlji etembe vette:

-  az iSnkormfinyzatokat 6tint6 gazdilko&isi tev6kenys6get, a polg rmesteri hivatalok
gazdfilkodfisfit,  tovgbbi  az   nkorm nyzatok  feliigyetete  a!   tartoz6  kifttsdgvetdsi
szervekndl el!fitand6 tevdkenysdgeket 

-  a helyi iSnkormfinyzatok t Sbbsdgi ir iny tfisukkal mfik Sdg gazd.asS gi t rsasS.gokat 
-  a hetyi nemzetisdgi  o r nyzatok miikiSddsdt, k n vezetdsi k telezettsdgdt,
-  a cdljelleggel juttatott t mogatisok felhasznS.l sit a kedvezmdnyezett szervezetekndl,
-  a k Szbeszerzdsr l  szd!d  t ,rvdny el [risait,  a helyi  K zbeszerzdsi  SzabS.lyzat a

k zbeszerzdsek ds a k zbeszerzdsi eljfir sokat 
-  a  fels6  vezetds javaslatait -  a  hetyi   nkormS.nyzatok  polg irmesterei, jegyz6i,

intd:zmdnyvezet i-, amelyek Nkr z6dnek a kock zatelemzdsekben,
-  korabbi dvek bets6 etlen6rzdsdnek tapasztalatait 
-  a ktils  ellengrzdst vdgz k  etlenSrzds  jelentdseit   tapasztalatait, kals6 e!len6ffSk

dszrevdteleit, javastatait, annak drdekdben, hogy az ellengrzds optimfilisan lefedje a
sze wezet m k6d sdt°

Az   ves  e!lenSrz si  tervben  szerepetnek  a  kockizatelemz s  alapj d n  e[k szftett,
kockizatelemz ssel   Srintett  sze ,ezeti  egys gek  r sz rS1  kockizatosnak  nyilvinftott
folyamatok, tovibbi a Magyar AllaFddncstir  .ltat Mak6 vonatkoz .siban 2021  vben v gzett
s az e!len rz si jegyz kiSnyvben hiinyo!t e!lenSrz sek (Mak6  s T rs ge tvdvfzminSs g

javitd  ()nko inyzati  Tirsulis   Onkorminyzati.  Tirsulis  Mak5  Vires   s  T rs ge
Szennyvizcsatornizisinak  s  Szennyz!fztisztftisinak Megva!6sitisira  Mak6i  Kist rs g
TiSbbc h;  Tirsutisa, Makdi Retain Nemzetis gi Omko inyzat, Makdi Roma Nemzetis gi
Onkormflnyzat).

Az ellen6ri napok vet[t4se o a rendes szak4 t6i napok tekintet ben, 4s a soron kivali ellen6rz4s
napjainak meghatf rozisakov o takossigszim  arinyiban  tSrt nto A lakossigarinyosan
felosztott ellenSv  napok szima Kirfilyhegyes vonatkozisfiban kieg szft sre kertilt a Makd
Vires Onkorminyzata rendelkez s re ill6 tartal k id5 keretb6! 4 nappalo

A tervjavaslatban szerepeltetett tartaldkid6 hivatott biztos tani a fentebb [rtak szerint egyrSszt
a kevds ellen ri nappat rendelkez6 teleptfldsndl (Kirfilyhegyes) vdgrehajtand6 elten6rzdsi
feladat id6szt ksdgletdt, vagy a tervezett ellen6rzdskor felmeriil6 hifinyossfigok miatt az
ellen6rzds kiterjesztdsdt, m srdszt a soron k[vfili ellen6rzdst, illetve utdetlengrzds form ij fib an
tiSrtdn6 nyomon k Svetds id szt ksdgletdnek igdnybevdteldt is szolg lja.

Az ellen6rzdsi tervjavaslat szakdrtSi napjainak rnegidlapiti sa a 2022° dvi tdnyleges etlen6ri
ldtszi m ds a szakmai gyakorlat figyelembevdteldvel tiSrtdnt,

A tfirsulfis dves betsy5 ellen rzdsi tervdben a rendelkezdsre filt6 napok meghatfirozfisa egy f 
bels  ellen6rre vet[tetten (ellen ri kapacitfis) kdszO.lt elo
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Az dyes m kagerv M& &4ege:

Napt&°i napok szdma (eim6teti kapcaci¢&)) 365

L Mg ka apok sgdma
2o f urgkafdb" afapot cs#M e t4" gd yejk

a) heti pihengnap
b) munkaszgneti nap
c) szabadsflg

256
f45

98
11

36

Efmdietg mgg g aM8 alaB iL-2o/

b) munka6vtekezietek (vezetSi+operat[v prog. megbesz)
c) szakmai kdpzds (6nkdpzds, bels6 kdpzds, orszo k@zds)
d) egydb munkaid6t csLSkkent6 tdnyez{Sk (vezet6i feladatok,

{eientdsek, besz'imoldk etkdszitdse, adminisztratk ,
fieladatok el!fit sa, stb)

fI!
I0

8

5

10

5. Te °vezhegb" mu kafd6"afap

82

77

Iio Az elle 6rz6si tervet  egalapoz6 ele z6s cfme  idgpo t[a°

Kockfizatelemz{ s 2@22°  v

Tervezett elle 6rz{sek bemutat sa

Az dten6rizend6 fotyamat megnevezdse, szervezeti egysdgek, az ellen6rzds c61ja, tkrgya,
idgszaka, azonosffott kockfizati t6nyez6k, az elen6rzds t pusa, az ellenSrzds itemezdse, az
egyeztetett jelentds leadflsi hatfirideje, er6forrfis sziksdglete szerint:

II/L EHes&&esdd'folyamago : Az 4yes k01ts4gvet4s tervezdse, k61tsdgvet4si rendeletalkot s

TeIepMds. Kirfilyhegyes

KO#sdgve¢&f & egydb szerve : Kirfilyhegyes K6zsdgi (}nkormimyzat

Az eHen&z& cdfja: Az dves k6tts6gvetds tervezdsdnek, relies k6N szabfilyozfisfinak,
bizonylatainak, a kOltsdgvetdsi rendeletalkoti s folyamatfinak ellen6rzdse.
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Ydrgya: a ki31tsdgvet4s tervez4s&e  vonatkoz6 szabfi!yozfisok kialakiti sa, jogszabfilyi
e16irfisok 4s a bels6 utasiti sok betartfisa, a k{51tsdgvet4si telw megalapozfisfihoz szC ks ges.
bels6 szfim ti sok 41wdnyben 14v8 szi mviteli 4s gazdSJkod si szab tyok megfelel6sdgdnek
vizsgfilata.

Azo codtot   oc dzati td yej : a bfizis alapf  te wez6s alapulvdtele, az addbevdtetek, rezsi
k01ts4gek,  normat vg k  helyes  tervezdse,  munkatfirsak  tapasztalata,  kontroltrendszerek
mQk0d.tetdse.

Elle drz&
ip sa

}  .....  1.  ..........  ] Rendszero

]e!len6rzds

Id&zal 

2021,
4v

dz eHe &zds
t.emez&e

2022. I-H, no

4v

Az egyeggegeCtjde t&
l, eaddd katdddeje
2022.6vben kiadott
ell en&z4si programban
megAeI01t idgpontban

EyO' o w s

sz }gsdgl.ete

1f68,
szakdrt6i nap

,g/;;  .....  Et.le &fze d(;jofyama¢oi: Bar Kszamlafbr alorn lebonyo!itisS.nak rendje

Teiey l&: Makd

o.  . .  ....  L.oYY o{tsegvetgs . .s egy ;b sze vel :
,,

1. Mak6 4s T rs4ge Ivdv zminSs4g-javit60nko inyzati TArsu! is
2,, Onkorminyzati Tirsulis Mak6 Viros  s T rs4ge Szennyvizcsatomizgsinak ds

Szennyv ztiszt[t sfinak EU-Koh4zids Alap Tfimogatissat T4:wtdnit.; Megvatdsitk
sira

3, Makdi Kistdrsdg TObbcdb3  T rsul sa

Az eHe &z& cgfja: A bankszfimtafbrga!om te{ies k0ri szabfilyozis inak, v4grehajtfisginak,
pdnzt gyi bizonylatainak, szfimviteli nyilvantart isfinak ellen6rzdseo

Tdrgya: A banki forgatom lebonyolitfisa, a tev4kenys4gre vonatkoz6 szabfilyozfisok
kialakft sa, bels6 utasftfisok betartflsa  s a gazdfllkodfisi jogk0r0kre el6h  szab lyoz sok
megfelel6 gyakorlflsa.

Azo wsf¢oCg  oc dzaCf td yezdk: A banki utalgsok 4s a k0n3rvel si  dokumentumok
egyez6s4ge, egyeztetdse, az fitutalfisok kezel4se, bizonylatok szabfilyszerisdgdnek e!lengrzdse
(alaki-tartaltmi megfelet6sdge), a kifizetdsek szabfilyszer sdge.

[so,. -! E¢&.&z&
tfpusa
Rendszer

e!len&zds

.   Rendsz- r

ellen6rzds

Rendszer

ellen6rz4s

Iddfsza 

2021o

4v

202!.
4v

202!.
4v

Az effe &zds
emez&e

2022. I-I. n.

4v

2022° I-II. n.

4v

Az egyeJetet¢ jefenCds
geaddsi ka drideie
2022. dvben kiadott
ellen6rzdsi programban
megjel01t idSpontban
2022.4vben kiadott
ellen6rz4si programban
megje!Olt id6pontban
2022.4vben kiadott
ellengrz4si programban
megjel01t id6pontban

Erdfor '&'

sz &sdgfete
lf65
szak&t6i nap

lf65
szak4r 6i nap

lf65
szak4rt6i nap
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, Efde &&emddfo{F ma¢of;: K4szp4nzkezel4s rendjdnek ellen6rz4se,

Tefep .d&': Mak6

KJd¢sdgve¢dsf ds egydB szerve : Jdzsef Attila V kosi K6npltir 4s M0zeum

Az edde 4%°zds cddja: a pdnzkezel6sre vonatkoz6 folyamatok, bizonylatok, dokumentumok
vJzsgfilata
Tdrgya: a pdnzt r mflk6d4s4nek szab lyozotts ga, a pd.nzkezel6si szabfflyzat el6fr5sainak
betartfisa, a p4nzforga!om lebonyolftS.sa, a p4nztirl kifizet6sek megfe!el6 alfit maszt sa.

4 

Sot- Effe;¢4 z&

1°    Rendszer
' etle . 6rz s

02 o

4v

h emezdse

2021o ItDIV.
no 4v

Az   ez¢eteHjefe ds
J.e d4s4 ka 4rMe]e
2022.6vben kiadott
ellen6rzdsi programban
megjel6k idgpontban

i fB40

!     };He , SWze dd  j%d m C, ok:   Operatfv   gazdilkodissal   6sszef% . .:;g6    ,  -,....,..,  .......

szab  w, ze-i-tsioa kOtetezetts6gvfillalis utalvinyozis, p4nz0gyi el enjegyz6s &,... &i: ;v,:t ;i.[,xX  " ,:. .

e.de :f es szabi]yozottsiginak 6s gyakoiatinak dlengrzdse

Tef ep ii &J  " Mak6

#sdgve¢ds' .i & ep ;db  zervef;:
i. b'lak6J Roma Nemzetisdgi Onkonr@nyzat
,,'-   Makdi Rom{m Nemzetisdgi 0nkormfinyzat

Az effe &'zds cdfja: a jogszabfilyi, valamint a bels6 szabiflyzatokbao, foglaI.tak beta { .sa, a
szabfilyozfisnak megfele!6 gyakorlat ki.alakffi sinak az ellen6rzdse°

Tdrgya: a .fo@amatok megfeleld s,.ab&yozdsa, a szabdlyoz snak megfele o gyakorla 
kia[ak#&'a, mfikddtet&e, a fo@amatba @#ell eHen&-z& gyakoddsa.

Azon sYo t  oc 4gatf ¢ yezd'k: a gazdifikodi si 4s ellenSrzdsi jogk6rOk bds5 ren@dnek
kialakfffisa, jogszabfilynak megfeleI6 szabfilyozfisa, a folyamatba @ffett el6zetes 4s utd agos

r
vezet6i elen6rz4s rnegfele!6 funkcioniflfisa, az Aht-ban rOgzffettek szerint a kOltsdgvetdsi
gazdfilkodfis  vertikfilis  folyamatainak  betartisa  !kOtelezettsdgvfillalfis,  4 wdnyesit4s,
utalvimyozfis,   az   utalvfinyozgs   teljesJtdsei,   kOtelezetts4gvfilla fis/4rvdnyesitds   

teljesitdsigazoti s    szabfilyozfisa, utaDfinyozfis/ellenjegyz s    kifizetds jogosultsfigfinak
igazolfisa- szabfilyozfisa, a bels6 kontrollrendszer biztosfffisa
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