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Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
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Németh Edit Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet mb. 
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Tapolcai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Barbalics Antal Tapolcai 
Média Kft. ügyvezetője, Unger Ferencné belső ellenőr 

       
 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
Tapolca Város Önkormányzata az éves ellenőrzési terve alapján folyamatosan ellátja belső 
ellenőrzési tevékenységét. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek tartalmáról a bizottságot 
tájékoztatjuk. Az előző tájékoztatásunk óta lezárult témákról 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 mérlegben nem szereplő behajthatatlan követelések kezelése, nyilvántartása 
- A 2014. április 6-án lebonyolított országgyűlési képviselő választás pénzügyi 

kiadásainak ellenőrzése 
- Az étkezési térítési díjak megállapításának felülvizsgálata 
- A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. működésének ellenőrzése 
- A Tapolca Kft. gazdálkodásnak ellenőrzése 
- A Tapolcai Városfejlesztési Kft. gazdálkodásnak utóellenőrzése 
- A Tapolcai Média Kft. gazdálkodásának utóellenőrzése 
- Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág és Kertvárosi 

Tagintézményeiben elnevezésű pályázatok elszámolásának ellenőrzése 
- Helyi önkormányzati választások elszámolásának ellenőrzése 

 
 
Az ellenőrzésre a 2014. 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 ellenőrzések súlyos jogszabálysértést, vagy szabálytalanságot nem tapasztaltak, a 
javaslatok inkább a célszerűbb és hatékonyabb munkavégzés érdekében fogalmazódtak meg.  
 
A vizsgálatokról készült részletes ellenőrzési jegyzőkönyveket terjedelmük miatt csak 
elektronikusan kerültek csatolásra, azok 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. március 16. 
 
 
 
           Lévai József  

       Gazdasági Bizottság 
                    elnöke 
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