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NYILTÜLÉSEN
tárgyalandó!
A rendelet-tervezet elfogadásához
egyszerű tobbség szükséges

Pilis Város Onkormányzata döntéselőkészítő szervezeteinek valamennyi tagja/tanács
2020. november 24-i és a november 26-i online tartandó tervezett megbeszélésére
Tárev: Javaslat Pilis Város Onkormányzata, valamint

a

fenntartásában és

működtetésébenállóhelyi önkormányzatikoltségvetésiszervek (szakfeladatok) 2021. évi
belső ellenőrzésimunkatervénekelfogadására
Tisztelt Döntéselőkészítő Tanács!

Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzését és államháztartási belső ellenörzését

folyamatba épített, elözetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belsö ellenörzés útján kell
ellátni. A törvény a jegyző kötelességévéteszi a pénzügyi irányítási és ellenörzési rendszer
működtetését, valamint a belső ellenörzés működtetését.

A belső ellenörzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére,
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és

elszámolásának,valamint az eszközökkelés forrásokkal való gazdálkodásánaka vizsgálatára.
A belső ellenör a tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit
közvetlenül a jegyzőnek küldi meg, a megállapításairól ésjavaslatairól tájékoztatja a jegyzőt.
A belsöellenőr szabályszeriiségi,pénzügyi,rendszer- ésteljesitaény ellenőrzéseket, valamint
informatikai rendszerellenörzéseket, illetve - szükség esetén, bármely témában - cél-, vagy
soron kívüli vizsgálatotvégezhet.

Az eddigigyakorlatnakmegfelelőena Tisztelt DöntéselőkészítőTanácseléterjesztjük a 2021.
évi belső ellenőrzési tervet és felhívjuk a figyelmüket, hogy tartalék idöként 10 ellenőri nap
szerepel, így előrenem tervezett kérdésekbenis szükségeseténvizsgálatfolytatható.
Határozati javaslat

A Döntéselökészitö Tanács javasolja a polgármestemek, hogy a katasztrófavédelemről és a

hozzákapcsolódóegyes törvényekmódosításáról szóló2011. évi CXXVIII.törvény46. §. (4)
bekezdésében foglaltjogköre alapján a Képviselő-testület feladat- éshatáskörébenhozza meg
az alábbi határozatot:

Pilis Város Onkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről ésa hozzákapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében

foglaltjogköre alapján- a Képviselő-testületfeladat- éshatáskörében- úgy dönt, hogy:
dr. BatkaBrigitta belsőellenőrzésivezető által készített 2020. évi belso ellenőrzésitervben
foglaltakatjóváhagyólagelfogadja.
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Az elöteriesztés melléklete:

1 . sz melléklet 2021 évi belső ellenörzési terv
2. sz melléklet 2021 évi terv melléklet
3. sz melléklet 2021 évi munkaterv
4. sz melléklet 2021 évi kockázatelemzés

