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Tengelic Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 
 
                                        Beszámoló a pénzügyi bizottság munkájáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A bizottsági munkáról szóló beszámoló a 2012. június 1-től 2014. június 30-ig terjedő 
időszakot öleli fel. 
A három  tagú pénzügyi bizottság mindhárom tagja önkormányzati képviselő. Személyi 
változás nem történt a 2010. évi megalakulás óta. 
 A bizottság feladatait  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiakban 
rögzíti: 
 

a) véleményezi a költségvetési koncepciót 
b) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves 

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

c) véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült 
előterjesztéseket, 

d) egyéb rendeleteknél a feladatkörét érintő részt véleményezi 
e) megbízás alapján előkészít rendelet- tervezetet. (SZMSZ. 27 .§.(1)bekezdés.) 
f) véleményezi az önkormányzat gazdasági programjának tervezetét, figyelemmel 

kíséri annak megvalósulását 
g) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

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

h) figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat által nyújtott támogatások 
megítélését, felhasználását, elszámolását. 

i) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. 

j) javaslatot tesz a polgármester illetményére, javadalmazására 
k) elvégzi a polgármester és a képviselő vagyonnyilatkozatának vizsgálatát, 

nyilvántartását és ellenőrzését. 
l) elvégzi a képviselők összeférhetetlenségének vizsgálatát  

 
A pénzügyi bizottság egyik legfontosabb feladata az önkormányzat gazdálkodásának és 
vagyoni helyzetének figyelemmel kísérése. E feladat végrehajtása érdekében 2012. júniusa 
óta  21 ülésen 88 db határozattal az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg és véleményezte a 
pénzügyi bizottság:  
Éves költségvetési rendelet és azok végrehajtása, féléves, háromnegyed éves beszámolók, 
Költségvetési koncepciók, helyi adóztatásról szóló beszámoló, 
Önkormányzati rendelet-tervezetek: étkezési térítési díjak, új szociális rendelet, 
vagyonrendelet, temetőkről és a temetkezésről, közterületek használatáról, helyi iparűzési adó 
rendelet, köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről, köztisztaság  védelméről szóló rendelet. 
Ingatlanvásárlások: Petőfi u.18, Felsőtengelici ingatlan, legelő vásárlás, üzletrész vásárlások: 
Mezőföldvíz Kft, Re-víz  Duna-menti Kft. 
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Belső ellenőrzési tervek és jelentések, 
A kóbor ebek befogásával, tartásával, ártalmatlanná tételével, a háztartási szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatos szerződések valamint a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központtal vagyonkezelői szerződés, 
Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések: konyha felújítása, szolgáltatóház felújítása, 
tanyagondnoki busz beszerzése, útépítések, sportcsarnok tetőfelújítása, egészségügyi 
alapellátás fejlesztése, 
Közbeszerzési tervek, közbeszerzési szabályzat elfogadása, 
Vagyongazdálkodási tervek elfogadása, 
Civil szervezetek, egyesületek támogatása, társulások pénzügyi elszámolásának elfogadása, 
Iskola-óvodatej programban részvétel támogatása, 
Köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria juttatásáról döntés,  
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel. 
 
A pénzügyi bizottság a határozatok meghozatalakor mindig figyelembe vette az egyes 
döntések várható pénzügyi kihatásait. 
A határozatokat mindig egyhangúlag fogadták el a pénzügyi bizottság tagjai. 
A bizottság üléseit szükség szerint tartja, figyelemmel a képviselő-testület munkatervére is.  A 
bizottság munkáját segítve, szinte minden  ülésen megjelent a polgármester és a jegyző illetve 
aktívan részt vett a gazdálkodási ügyintéző. 
 Az előterjesztések többsége írásban került a bizottság elé. Az előterjesztők szóban is 
részletesen magyarázzák, indokolták, kiegészítették 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. 
Az elmúlt két évben egy-egy alkalommal együttes ülést is tartott a bizottság a szociális 
bizottsággal a költségvetési rendelet véleményezése tárgyában.  
A bizottság  ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el,  az előterjesztések egy részét  
a gazdálkodási ügyintézők készítik el. A bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek mindig 
határidőben elkészültek és továbbításra kerültek a Kormányhivatal felé. Törvényességi 
észrevétel a bizottság munkájával kapcsolatban nem érkezett. 
 
Ezúton szeretném megköszönni a Pénzügyi bizottság tagjainak kitartó és eredményes 
munkáját és a polgármesteri hivatal dolgozóinak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót vitassa meg és fogadja el, az előterjesztés 
szerinti tartalommal.  
 
Tengelic,2014. augusztus 5.  
                                                                                       Szijártó József 
                                                                                     Pénzügyi biz. elnöke 
 

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


