
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kataszü-ófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgánnester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi
139/2020 (XI. 26.) számú döntést hozom:

140/2020. (XI. 26.) sz. határozat a

a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

1) Pilisborosjenő község Önkormányzatának és Pilisborosjenői Német Nemzetiségi
Onkonnányzatánakjelen döntésem melléklete szerinti 2021. évi belsö ellenőrzési tervét
jóváhagyom.

2) Felkérem ajegyzőt a belső ellenörzési tervek végrehajtására és a belsö ellenör részére a
teljességi nyilatkozattal történő adatszolgáltatásra.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2020. december 15

Pilisborosjenő, 2020. november. 26.
.
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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE
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2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE
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