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A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2018.évi munkaterve
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnöke: Radics Bertalanné képviselő
Tagjai: Horváth Frigyes képviselő elnökhelyettes
Szakonyi Gyula képviselő
Kovács Katalin
Boros József
A bizottság munkáját koordinálja és jegyzőkönyveit vezeti a jegyző által megbízott
gazdálkodási főelőadó.
A bizottság munkatervét a képviselő-testület munkatervének figyelembe vételével tervezte és
hagyja jóvá.
A BIZOTTSÁG FELADATA
-

Véleményezi az önkormányzat éves költségvetését, ellenőrzi annak végrehajtását.

-

Felkérésre véleményezi, előkészíti a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi ülés elé
kerülő napirendi pontokat.

-

Javaslatot tesz szükség esetén hitel felvételére.

-

Részt vesz a polgármesteri hivatal és intézményei gazdálkodásának ellenőrzésében.

-

Közreműködik a gazdálkodással kapcsolatos tervek, fejlesztési programok
kidolgozásában, végrehajtásában.

-

Ellenőrzi az önkormányzati vagyongazdálkodást, tulajdonhasznosítást.

-

Részt vehet versenytárgyaláson, javaslatot tehet a polgármester részére.

-

Közreműködik a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatának
kidolgozásában, módosításában.

-

Közreműködik az önkormányzati rendeletek koncepciójának megfogalmazásában, a
szükséges egyeztetések lefolytatásában, a rendelet tervezet elkészítésében.

-

Végrehajtja a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozatok
nyilvántartását, ellenőrzését és annak eredményétől függően kezdeményezheti kereset
benyújtását.

-

Kivizsgálja az esetleges összeférhetetlenségi kezdeményezéseket és megállapításait –
javaslatával együtt – a képviselő-testület elé terjeszti.

-

Lebonyolítja az Ötv-ben meghatározott ( pl: alpolgármester ) választásokat.

-

A bizottság működéséért a bizottság elnöke a felelős.
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2018. február 13.
1. Térítési és bérleti díjak felülvizsgálata.
Előadó: Elnök
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megvitatása.
Előadó: Elnök
4. Pályázat kiírása a helyi társadalmi- és civil szervezetek részére.
Előadó: Elnök

2018. március 27.
1. A 2017. évi költségvetés II. féléves módosításának végrehajtása.
Előadó: Elnök
2. A 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés ismertetése.
Előadó: Elnök
4. A polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozatok meglétének és benyújtási
határideje megtartásának ellenőrzése.
Előadó: Elnök
5. Tájékoztató az önkormányzat szabadon vállalt feladatainak ellátására átadott
önkormányzati támogatások felhasználásáról.
Előadó: Elnök

2018. április 24.
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásának tárgyalása.
Előadó: Elnök

2018. november 27.
1. Tájékoztató az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról.
Előadó: Elnök
2. Az Önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: jegyző
3. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: jegyző

2018. december 11.
1. A Bizottság 2018. évben végzett munkájának megtárgyalása.
Előadó: Elnök
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2019. január 30.
1 A Bizottság 2019. évi munkatervének elkészítése.
Előadó: Elnök

Győrszemere, 2018. január 16.
Radics Bertalanné s.k.
Elnök

