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Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
   Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) megbízott azzal, hogy 
tegyek javaslatot a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok belső ellenőrzési 
tevékenységének minél gazdaságosabb és hatékonyabb ellátására, tekintettel arra, hogy 2013. évtől 
kezdődően a központi költségvetés nem biztosít forrást ezen feladat társulási formában történő 
ellátására.  
   A belső ellenőri tevékenység vállalkozási jogviszony formájában történő ellátása ismert a Tisztelt 
Polgármesterek előtt, hiszen évek óta ilyen keretek között történik a feladatellátása, ugyanazzal a 
céggel, évenként azonos árban, így az erre vonatkozó feltételek részletes ismertetésétől utólagos 
engedélyükkel eltekintek. 
   2013. január 1. napjától kezdődően a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el. Ez a megoldás lehetőséget biztosít 
arra, hogy a Hivatal alkalmazzon belső ellenőrt, mely jelentős költségmegtakarítást jelentene a már 
korábbról ismert, vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátáshoz képest. A Társulás felkért arra, 
hogy vizsgáljam ki ezen lehetőség alkalmazásának költségeit, valamint amennyiben mód van rá, 
keressek megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert a feladat ellátására. 
   Megfelelő kvalitásokkal és szakmai tapasztalattal rendelkező jelölt rendelkezésre áll. A 
következőket érdemes tudni róla, szakmai múltját tekintve: 14 év munkatapasztalattal rendelkezik, 
melyből 7 évet töltött államigazgatási szervnél pénzügyi-gazdasági belső ellenőrként. Munkáját a 
bemutatott iratai alapján évről-évre kiváló minősítéssel végezte, felettesei elégedettek voltak a 
teljesítményével. Gyakorlatot szerzett a közpénzek jogszerű felhasználásának ellenőrzésében, 
közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. Figyelembe véve eddigi munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban töltött idejét, nyelvvizsgáját, valamint a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó 
jogszabályokat és helyi rendelkezéseket, készítettem egy részletes költségtervet az alkalmazására 
vonatkozóan (a kalkuláció jelen levelem 1. sz. mellékletét képezi). Természetesen a telefon-és a 
benzinköltségek, valamint a bejárási költség csak hozzávetőleges, ez az adott hónapban kijelölt 
településeken lefolytatott ellenőrzések függvényében változó lehet, átlagösszeg került kiszámításra.  
Az alkalmazással járó költségek 2013. április 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra vonatkozóan: 3.558.210 Ft összeget tennének ki.  
   A belső ellenőr foglalkoztatása közszolgálati jogviszony keretében történne, hasonlóan a kistérségi 
referenshez. A társult települések a lakosságszámuk arányában járulnának hozzá a foglalkoztatással 
járó kiadásokhoz. A költségek, valamint a Társulásban részt vevő települések lakosságszámának 
figyelembe vételével egy további táblázat tartalmazza (2. sz. melléklet), hogy a településeknek 
mekkora összegű hozzájárulást kellene fizetniük, hogy a köztisztviselő alkalmazásával járó kiadások 
finanszírozva legyenek.  
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   A feladatellátás természetesen hasonló módon történne, mint ahogyan az előző években már 
megszokhatták. Minden egyes településnek szükséges lenne leadnia az adott évre vonatkozó igényét 
(mely területen szeretné mindenféleképpen elvégeztetni a belső ellenőrzést), majd ezt követően az 
igények figyelembe vételével készülne el egy egész évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterv, 
melyet a Társulási Tanács hagyna jóvá. Ezáltal megvalósulna a közös feladatellátás, mely alappillérét 
jelenti a Társulás működésének.  
   Kérem szíveskedjenek véleményüket ismertetni a fentiekben leírtakkal, valamint a mellékletekben 
foglaltakkal kapcsolatban.  
 
 
Szekszárd, 2013. március 19. 
 
      Üdvözlettel: 
      

dr. Kajos Nikolett 
aljegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. társult települések polgármesterei 
2. kistérségi referens 
3. irattár 
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1. sz. melléklet 

 

Illetmény Ft

alapilletmény 185 520 illetmény 2 823 210

illetménykiegészítés 30 % 55 656 cafeteria 150 000

nyelvpótlék 15 % 5 798 munkába járási költség 180 000

telefonköltség 135 000

összesen: 247 000 üzemanyagköltség 270 000

szoc.hozzájár.adó 27 % 66 690

Összes költség: 3 558 210

összes bérköltség havonta 313 690

Munkába járás 20 000

Telefonköltség 15 000

Üzemanyagköltség 30 000

(a társult településekhez történő eljutás)

A munkába járás költségei, a telefonköltség és a benzinköltség becsült összegek.

Havi (bruttó) 9 hónapra számított összegek

Belső ellenőr költségei (14 év -  melyből 7 év belső ellenőri államigazgatásban - tapasztalattal rendelkező munkavállaló)
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2. sz. melléklet 

 

A társulást alkotó települések lakosságszám arányosan fizetendő belső ellenőrzési 
feladatellátáshoz való hozzájárulás mértéke 2013. évben 9 hóra számítva 

 

 

1. Alsónána Község Önkormányzata  
  744 fő 

35.310.- 

2. Alsónyék Község Önkormányzata 
  792 fő 

37.590.- 

3. Báta Község Önkormányzata  
 1.801 fő 

85.470.- 

4. Bátaszék Város Önkormányzata 
 6.728 fő 

319.290.- 

5. Bogyiszló Község Önkormányzata 
 2.293 fő 

108.820.- 

6. Decs Nagyközség Önkormányzat 
 4.220 fő 

200.270.- 

7. Fadd Nagyközség Önkormányzata 
 4.365 fő 

207.150.- 

8. Felsőnána Község Önkormányzata 
   654 fő 

31.040.- 

9. Fácánkert Község Önkormányzata 
  725 fő 

33.580.- 

10. Harc Község Önkormányzata  
 937 fő 

44.470.- 

11. Kéty Község Önkormányzata  
  729 fő 

34.600.- 

12. Kistormás Község Önkormányzata 
 361 fő 

17.130.- 

13. Kölesd Község Önkormányzat  
 1.521 fő 

72.190.- 

14. Medina Község Önkormányzata   
807 fő 

38.300.- 

15. Murga Község Önkormányzata  
 74 fő 

3.510.- 

16. Őcsény Község Önkormányzat  
 2.518 fő 

119.500.- 

17. Pörböly Község Önkormányzata     
575 fő 

27.290.- 

18. Sárpilis Község Önkormányzata 32.890.- 
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 693 fő 

19. Szálka Község Önkormányzata  
   626 fő 

29.710.- 

20. Szedres Község Önkormányzata 
 2.336 fő 

110.860.- 

21. Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 34.368 fő 

1.631.860.- 

22. Sióagárd Község Önkormányzata 
  1.316 fő 

62.460.- 

23. Tengelic Község Önkormányzata  
 2.375 fő 

     112.710.- 

24. Várdomb Község Önkormányzata  
  1.244 fő 

    59.040.- 

25. Zomba Község Önkormányzat  
  2.174 fő 

 103.170.- 

Összesen:      74 976 fő 
 

3.558.210.- 

  
 


