
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. december 7-ei soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a 2023. évi belsö ellenörzési terv elfogadására

Előterjesztő: Qr. Horti Istvánjegyző

Készítette: Dr. Horti Isfr^ánjegyzö

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív
hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testíilet!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény 119. § (5)
bekezdése szerint: "A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-
testület az előzö év december 31-éig hagyjajóvá."

Az ellenőrzési területeket a Jegyző a belső ellenőrrel közösen állapítja meg. Ezek alapján a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet alapján elkészítettük a mellékelt 2023. évre vonatkozó ellenőrzési tervet.

Az ellenőrzési terv a rendelkezésre álló kapacitások, valamint a korábbi ellenőrzések
tárgyköreit is figyelembe véve készült, olyan módon, hogy abban mind az Onkormányzat, mind
pedig az Intézmények belső kontrollrendszere biztosított lehessen.

A 2023. évre vonatkozó belsö ellenőrzési munkák elvégzésének költségei a 2023. évi
költségvetés terhére biztosított.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a 2023. évi ellenőrzési tervről.

Kérem, hogy az elöterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslafa-ól dönteni szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2022. november 25.
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Mellékletek:

1. számú melléklet: 2023. évi belső ellenörzési terv az Onkonnányzat Hivatala és
intézményei tekintetében

2. számú melléklet: 2024. évi belsö ellenörzési terv a Német Nemzetiségi Önkormányzat
tekintetében



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elöterjesztés
melléklete szerinti

a) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2023. évi Belső Ellenőrzési tervét és
b) Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi Belső Ellenörzési

Tervét

jóváhagyja, felkéri továbbá ajegyzőt a belső ellenörzési terv végrehajtására és a belső ellenör
részére a teljességi nyilatkozattal történő adatszolgáltatásra.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: 2023. december31.




