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Kétpó község Önkormányzat 

5411 Kétpó Almásy tér 1. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Kétpó község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. november 15-i soros ülésére 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója  a2011. évi munkájáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott feladatait látta el, melyek az alábbiak: 

 

Ügyrendi  feladatköre:  

 Feladatkörébe tartozik a rendelettervezetek előkészítése. 

 Javaslatot tesz a polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítására, jutalmazásukra, költségátalányuk mértékére minden év december 

végéig. 

 Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit. 

 Ellenőrzi a képviselők  vagyonnyilatkozatainak nyilvántartását. 

 Közreműködik a képviselő-testületi munka szervezésében, szavazások 

lebonyolításában.  

 Évente felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve annak 

hatályosulását, és erről évente egy alkalommal tájékoztatást ad a testületnek. 

 Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket. 

 Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.  

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:  

 Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása. 

 Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. 

 A helyi népszavazás kiírása. 

 Az alakuló ülést kivéve a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének 

meghatározása, a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, 

kinevezési, megbízási ügyek. 

 Rendelettervezetek, módosítások, kiegészítések. 

 Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás. 

 Testvérvárosi szerződés megkötése. 

 Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések létrehozása, 

 Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás előkészítése 

Pénzügyi feladatköre: 

 

1. Feladatkörébe tartozik az éves költségvetés koncepciójának és rendelettervezetének 

véleményezése, a vagyonmérleg értékelése, az önkormányzat gazdasági 
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vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése, a 

privatizációs tervek és folyamat értékelése, az önkormányzat tulajdonával összefüggő 

ügyek és a velük való gazdálkodás, a helyi adózással kapcsolatos ügyek valamint az 

önkormányzat vállalkozásainak ellenőrzése, felügyeletük ellátása. 

 

2. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), 

folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyi költségvetés időarányos végrehajtását. 

 

3. Kontrollálja az önkormányzati önálló költségvetési szervek gazdálkodásának 

szabályszerűségét. 

 

 

 

 

4. Az önkormányzatnál és intézményeinél: 

 

 véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves 

beszámoló tervezeteit, 

 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 

saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, 

értékeli az azt előidéző okokat,  

 vizsgálja a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát, 

ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 kezdeményezi a képviselő-testületnél a polgármesteri hivatal, illetve az 

önkormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi – gazdasági ellenőrzés 

megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet 

megjelölésére; 

 javaslatot tesz a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél 

belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi – gazdasági ellenőrzés 

megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a 

szükségessé vált intézkedések megtételére. 

 közreműködik az idegenforgalom szervezésében. 

 

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be: 

 

 Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet. 

 Az önkormányzat gazdasági programja. 

 Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és 

rendeletének megállapítása, módosítása. 

 A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló. 

 Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megszűntetése, 

megalapítása, átszervezése, feladatának megváltoztatása. 

 A helyi adókkal kapcsolatos rendelettervezetek. 

 A képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitel felvétele, 

kötvény kibocsátása. 

 Az általános és a céltartalékok felhasználása. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeinek 

meghatározása. 

 Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak 

meghatározása. 

 Vagyonalap felhasználásának véleményezése. 
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 Feladatkörében a címzett, illetve a céltámogatások igénylésére javaslat. 

 Szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati kitüntetések, elismerő címek 

adományozása. 

 Állást foglal a megüresedett önkormányzati bérlakások felhasználásáról. 

 

 

A bizottság 2011. évben 3 ülést tartott a következők szerint:  

 

2011. február 7. napján az Önkormányzat költségvetési rendeletét véleményezte.  

2011. augusztus 29. az I. félévi beszámolót véleményezése 

2011. november 29. Költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

A bizottság egyik legfontosabb feladata az Önkormányzat és Intézményei éves 

költségvetésének és zárszámadásának ellenőrzése és véleményezése. A bizottság a 2012. évi 

költségvetési tervezetet több fordulóban is tárgyalta, véleményezte.  

 

A bizottság minden esetben véleményezte a feladatkörét érintő rendelet tervezeteket.  

 

A bizottság feladatai közé tartozik még a Polgármester és a Képviselők 

vagyonnyilatkozatának kezelése is. Ez év január 30-ig valamennyi Képviselő és a 

Polgármester elkészítette a vagyonnyilatkozatát és határidőben leadta. E vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartásba vétele megtörtént.  

 

A bizottság átruházott hatáskörben a beszámolási időszakban döntést nem hozott.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiekben kívántam beszámolni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elmúlt időszakban végzett 

munkájáról. Mint a beszámoló is tükrözi jelentős számú feladata van a bizottságnak. Az 

elmúlt időszakban igyekeztünk feladatainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezni. 

Munkánkkal kapcsolatban a Kormányhivataltól törvényességi észrevétel nem érkezett. A 

bizottság döntésének végrehajtását a Polgármester nem függesztette fel.  

Határozatképtelenség miatt ülést elhalasztani nem kellett.  

A bizottság tagjai az üléseken aktívan részt vesznek. Véleményükkel, javaslatukkal segítik a 

bizottság munkáját, illetve a Képviselő-testületet a döntések meghozatalában. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról 

szóló beszámolót fogadja el.  

 

Határozati javaslat 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

Felelős: Boldog István  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kétpó, 2012. november 07  

 

 

  Boldog István 
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  polgármester                       

 
 

 


