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Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Tapolca Város Önkormányzata a 2015. évi ellenőrzési terve alapján folyamatosan ellátja belső 
ellenőrzési tevékenységét. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek tartalmáról a bizottságot 
tájékoztatjuk. Az előző tájékoztatásunk óta lezárult ügyekről csatoljuk a belső ellenőr által készített 
jelentéseket.

Az alábbi témakörökben végzett a belső ellenőr vizsgálatokat: 
- a központosított és normatív támogatások ellenőrzése Tapolca Város Önkormányzatánál és 

intézményeinél
- a Tapolca Kft. 2014. évi támogatása felhasználásának ellenőrzése 
- a 2014. évi vagyongazdálkodás értékelése, elemzése Tapolca Város Önkormányzatánál
- időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése 
- a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. étkezési térítési díjak árképzése megalapozottságának 

vizsgálata
- volt laktanya területének hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 
- időközi helyi önkormányzati képviselő választás pénzügyi kiadásainak ellenőrzése 

Az ellenőrzésekre a 2015. évi munkaterv alapján került sor. A belső ellenőr minden esetben 
elkészítette az ellenőrzési programját, amely alapján lefolytatta az ellenőrzéseket. Amennyiben 
szükséges volt, javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyre a vizsgált szervezet intézkedési tervet
készített. Az intézkedési tervek végrehajtását utóellenőrzés során kell felülvizsgálni a következő 
ellenőrzés keretében.  
Az ellenőrzések súlyos jogszabálysértést, vagy szabálytalanságot nem tapasztaltak, a javaslatok 
inkább a célszerűbb és hatékonyabb munkavégzés érdekében fogalmazódtak meg.  

A vizsgálatokról készült részletes ellenőrzési jegyzőkönyveket elektronikusan csatoljuk, melyek a 
Pénzügyi Irodán megtekinthetőek.  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a tájékoztatót 
elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági 
Bizottsága a belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentéseket 
megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2015. november 16.

Buzás Gyula
Bizottság elnöke






















































































































































































