
 

 

2. melléklet a 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez  

 

Az állandó bizottság feladat- és hatáskörei 

 

A Pénzügyi Bizottság feladatai a következők: 

1. véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, stratégiai ellenőrzési tervét, 

2. véleményezi az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, 

3. véleményezi az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, 

4. véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a normatív költségvetési 

hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását, 

5. véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet, 

6. véleményezi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, 

7. véleményezi mindazon önkormányzati rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat, amelyek az 

önkormányzat költségvetéséből forrást igényelnek, 

8. véleményezi az általános- és céltartalékok felhasználásáról szóló javaslatot, 

9. véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra szóló 

javaslatot, 

10. véleményezi a költségvetési beszámolókat, 

11. véleményezi az önkormányzat költségvetési szervei alapítására, átszervezésére és megszüntetésére 

szóló javaslatot, 

12. véleményezi az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok legfőbb 

szervének hatáskörébe tartozó döntésre irányuló javaslatot, 

13. véleményezi önkormányzati alapítvány létesítésére, megszűnésére vonatkozó javaslatot, 

14. véleményezi a címzett, vagy céltámogatások igényléséről szóló javaslatot, 

15. véleményezi a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételére 

és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokra vonatkozó javaslatot, 

16. véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

értékesítési feltételeit,  

17. véleményezi mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatását, amelyet nem az 

önkormányzat költségvetési szerve lát el, 

18. véleményezi a belső ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, 

19. véleményezi a társadalmi- és civil szervezetek támogatására irányuló javaslatot, 

20. véleményezi az államháztartáson kívüli forrás átvételére vagy átadására vonatkozó javaslatot. 

21. véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó vagyongazdálkodással, vagyongyarapítással 

kapcsolatos javaslatokat, 

22. az alakuló ülés kivételével javaslatot tesz a polgármester illetményének és költségtérítésének a 

megállapítására, módosítására, 

 23. véleményezi a település társadalmi bűnmegelőzésével, közbiztonságával kapcsolatos, a    

 képviselő-testület hatáskörbe tartozó döntéseket, 

24. kezdeményezi a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását szolgáló képviselő-testület 

hatáskörbe tartozó intézkedéseket és közreműködik a hozott intézkedések végrehajtásának 

ellenőrzésében, 

25. elősegíti a társadalmi bűnmegelőzési koncepció bizottsági feladatkörbe tartozó operatív program 

elemeinek megvalósulását, 



 

 

26. véleményezi a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetét, 

figyelemmel kíséri annak gyakorlati megvalósulását, javaslatot tesz a módosítására, kiegészítésére, vagy 

új szabályzat alkotására, 

27. ügyrendi kérdésekben állást foglal, 

28. vizsgálja a hatályos rendeletek végrehajtását, szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását, 

kiegészítését, hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását, 

29. gondoskodik az önkormányzati rendeletek ciklusonkénti teljes körű felülvizsgálatáról,  

30. véleményezi a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás, 

felmentés, megbízás visszavonás tárgyában azon előterjesztést, amely nem tartozik más bizottság 

feladat- és hatáskörébe, 

31. véleményezi a helyi népszavazással kapcsolatos előterjesztést,  

32. véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozásra irányuló előterjesztést, 

33. véleményezi külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést, 

34. véleményezi az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezéséről szóló előterjesztést, 

35. vizsgálja az önkormányzati képviselők, a polgármester, az alpolgármester összeférhetetlenségi, 

méltatlansági ügyeit, képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzati képviselők, a polgármester, az 

alpolgármester összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyében készült előterjesztést, 

36. ellátja a polgármester, az alpolgármester és az képviselők, nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat, képviselő-testület elé terjeszti a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatos előterjesztést, 

37. állást foglal a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben, 

38. figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak 

intézését, 

39. véleményezi civil szervezetekkel és az egyházakkal kapcsolatos javaslatokat, 

40. véleményezi a nemzetiségeket érintő rendelet-tervezeteket, 

41. véleményezi azokat a rendelet-tervezeteket, amelyek nem tartoznak a Humán bizottság feladat- és 

hatáskörébe, 

42. véleményezi az önkormányzat költségvetési szervei, az önkormányzati társulás költségvetési szervei 

alapító okiratát, 

 43. véleményezi azokat az előterjesztéseket, kérelmeket, ügyeket, amelyeket a településkép védelméről 

szóló 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendelet) alapján a képviselő-testület elé kell terjeszteni, 

 

 


