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Tengelic Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 
 
                                        Beszámoló a pénzügyi bizottság munkájáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati választásokat követően 2010. október 11-én megtartott alakuló képviselő-
testületi ülés megválasztotta  a három  tagú pénzügyi bizottságot, melyben mindhárom tag 
önkormányzati képviselő. Személyi változás nem történt a megalakulás óta. 
 A bizottság feladatait  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakban 
rögzíti(SZMSZ). 
 

1. véleményezi a költségvetési koncepciót, 
2. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves,    

            éves  beszámolók tervezeteit, valamint a költségvetés I-III. negyedéves      
            végrehajtásáról szóló tájékoztatót, 

3. véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült előterjesztéseket, 
4. egyéb rendeleteknél a feladatkörét érintő részt véleményezi, 
5.  megbízás alapján előkészít rendelet- tervezetet, (SZMSZ. 27 .§.(1)bekezdés.) 

 
6. véleményezi az önkormányzat gazdasági programjának tervezetét, figyelemmel kíséri   

           annak megvalósulását, 
7. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját  

            bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, csökkenés/ alakulását, értékeli  
            az azt előidéző okokat, 

8. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat által nyújtott támogatások          
     megítélését, felhasználását, elszámolását, 
9. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a  

            pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem  
            érvényesítését, 

10. javaslatot tesz a polgármester illetményére, javadalmazására, 
11. elvégzi a polgármester és a képviselő vagyonnyilatkozatának vizsgálatát, 

nyilvántartását és ellenőrzését, 
12. elvégzi a képviselők összeférhetetlenségének  vizsgálatát,  
13. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, értékeli az azt előidéző 

okokat. 
A pénzügyi bizottság 2010. novembere óta a következők szerint látta el feladatait: 
2010. évben megalakulását követően a bizottság 2 ülést tartott, összesen 9 napirendet tárgyalt 
meg és 7 határozatot hozott. 
2011. évben 11 ülésen 37 napirendi pontot megtárgyalt, ahol összesen 41 határozatot hozott. 
A határozatokat mindig egyhangúlag fogadták el a pénzügyi bizottság tagjai. 
 
A kiemelt fontosságú és évente ismétlődő napirendek közé tartozik a költségvetési koncepció 
és költségvetési  rendelet-tervezet, a költségvetési rendelet módosítása, az évközi beszámolók 
és az éves költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás véleményezése.  
Évente megtárgyalja a bizottság a  belső ellenőrzési tervet, valamint a belső ellenőrzési 
jelentéseket, a folyószámla hitel igénylést. 
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Véleményezte azon rendelet tervezeteket és határozati javaslatokat is, amelyek kapcsolódtak 
az önkormányzat gazdálkodásához, vagyonához, pénzügyeihez.  
A pénzügyi bizottság a határozatok meghozatalakor mindig figyelembe vette az egyes 
döntések várható pénzügyi kihatásait. 
A rendszeresen ismétlődő napirendek mellett 2010. novemberétől 2011. december végéig  
határozatot hozott a bizottság az iskolatej programban való részvételről, pályázatok 
benyújtásáról (közfoglalkoztatási, óvoda tetőhéjazatának felújítása, LEADER  program 
felhívására 3 pályázat, Arany János Tehetséggondozó programban részvétel), a civil 
szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásáról, az önkormányzati társulások 
elszámolásairól, közbeszerzési tervről, köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria 
juttatásairól, mezei őrszolgálat felállításáról,  helyi adókról, közüzemi és egyéb díjakról.  
Az ÖTV. 26.§-a szerint  a bizottság ellenőrzi a polgármesteri hivatal munkáját. Ezzel 
kapcsolatos konkrét vizsgálatot nem végzett az elmúlt időszakban, de napirendjei kapcsán 
tájékozódott, képet kapott a hivatal feladatellátásáról, a gazdálkodási, pénzügyi munkáról. 
A bizottság üléseit szükség szerint tartja, figyelemmel a képviselő-testület munkatervére is. 
Minden pénzügyi bizottsági ülésen aktívan részt vesz a gazdálkodási ügyintéző. 
 Az elmúlt két évben egy-egy alkalommal együttes ülést is tartott a bizottság az ügyrendi és a 
szociális bizottsággal a költségvetési rendelet  véleményezése kapcsán.  
A bizottság  ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, az előterjesztések egy részét  
a gazdálkodási ügyintézők készítik el.  
 Az előterjesztések többsége írásban került a bizottság elé. Az előterjesztők szóban is 
részletesen magyarázzák, indokolják, kiegészítik a rendelet tervezeteket, vagy egyéb 
határozati javaslatokat. Kérdéseinkre mindig részletes és tényszerű válaszokat kaptunk az 
előterjesztőktől, a jelen levő vezetőktől, ügyintézőktől. Az egyes témák tárgyalása során az 
esetleges véleménykülönbségek ellenére, mindig sikerült közös nevezőre jutni, egységes 
döntést hozni. 
Megállapítható, hogy a bizottság tagjai munkájuk során érzik a döntések súlyát, és a 
lehetőségeken belül felelősséggel gondolkodnak az önkormányzat kötelező és vállalt 
feladatainak legoptimálisabb megoldásán. 
Ezúton szeretném megköszönni a Pénzügyi bizottság tagjainak kitartó és eredményes 
munkáját és a polgármesteri hivatal dolgozóinak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját. 
Tisztelt Képviselő –testület!  
A fentiekben kívántam beszámolni a pénzügyi bizottság elmúlt időszakban végzett 
munkájáról. Mint a beszámoló is tükrözi, jelentős számú feladata van a bizottságnak. Az 
elmúlt időszakban igyekeztünk e sokrétű feladatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
ellátni. Munkánkkal kapcsolatban törvényességi észrevétel nem érkezett.  
Határozatképtelenség miatt egy alkalommal sem kellett ülést elhalasztani. A bizottság tagjai 
az üléseken aktívan részt vesznek. Véleményükkel, javaslataikkal segítik a bizottság 
munkáját, illetve a képviselő-testületet a döntések meghozatalában.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót vitassa meg és fogadja el, az előterjesztés 
szerinti tartalommal.  
 
Tengelic,2012. május 16.  
                                                                                       Szijártó József 
                                                                                     Pénzügyi biz. elnöke 
 

Határozati javaslat 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a Pénzügyi Bizottság  tevékenységéről 
szóló beszámolót  elfogadja. 


