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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. törvény 57. § (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait. E törvényi felhatalmazás alapján a Gyöngyössolymos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 25.-28.§-ban létrehozta bizottságait, és 

meghatározta működésük alapvető szabályait. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdése szerint: , A képviselő-testület — e törvényben meghatározott kivételekkel — 

hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a 

társulására ruházhatja át."  

 

 

Az SZMSZ a bizottság működését az alábbiak szerint szabályozza:  

 

28. § 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

(1) A Pénzügyi Bizottság létszáma 3 fő, melyből 2 fő képviselő-testületi tag és 1 fő külső tag. 

A bizottság tagjainak névsorát az 1. számú függelék tartalmazza. 

 

(2) A Pénzügyi Bizottság feladatai és hatáskörei: 

a. Véleményezi a pénzügyi tárgyú előterjesztéseket, a költségvetési és zárszámadási, 

valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezeteket. 

b. Véleményezi  a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó vagyoni ügyekben készült 

előterjesztéseket, az önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő vitelét. 

c. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, az önkormányzati vagyongazdálkodást. 

d. Közreműködik a településfejlesztési tervek kidolgozásában. 

e. Figyelemmel kíséri a településfejlesztési célkitűzések megvalósulását. 

f. Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek gazdasági megalapozottságát. 

g. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, önkormányzati biztos megválasztására. 

h. Ellátja a polgármester, a települési képviselők vagyon-nyilatkozat tételi 

kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat. 

i. Ellátja a Pénzügyi szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és fegyelem 

érvényesülésének ellenőrzését, ellenőrzi az önkormányzati beszerzések 

szabályszerűségét, az eszköz-nyilvántartásokat. 

j. Ellenőrzi a leltározási és selejtezési szabályok betartását. 

 

(3) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörét a rendelet 1. mellékletének III. pontja 

tartalmazza.” 

 

III. A Pénzügyi Bizottság: 

       a) Megállapítja az önkormányzati intézményekben alkalmazandó élelmezési normát. 
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A döntés célja, pénzügyi hatása:  

 

A döntés célja a jogszabályi elvárásoknak való megfelelés, tájékoztatás a bizottság 

munkájáról. Közvetlen pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 23. 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022.(IV….)                            Tárgy: Döntés a Pénzügyi Bizottság 2021. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a Pénzügyi 

Bizottság 2021. évi működéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja  

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2021. évi 

tevékenységéről készített beszámolóját.  

 

2. A Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló a határozat 1. sz. 

mellékletét képezi. 

 

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester, Babiczki László elnök 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 
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1. számú melléklet a …/2022.(IV./.) önkormányzati határozathoz 

 

Gyöngyössolymos  Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

 

 

 Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Pénzügyi Bizottság 2021. évben 6 alkalommal ülésezett a veszélyhelyzet megszűnését 

követően. Ezt megelőzően a bizottsági hatásköröket is a Polgármester gyakorolta.  

 

A háromtagú pénzügyi bizottság két tagja önkormányzati képviselő, 1 tag külsős tag, aki 

2021. évben kezdete meg a bizottsági munkáját. .  

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) a 

Pénzügyi Bizottság feladatait az alábbiak szerint határozza meg:  

 

28. § 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

(1) A Pénzügyi Bizottság létszáma 3 fő, melyből 2 fő képviselő-testületi tag és 1 fő külső tag. 

A bizottság tagjainak névsorát az 1. számú függelék tartalmazza. 

 

(2) A Pénzügyi Bizottság feladatai és hatáskörei: 

a. Véleményezi a pénzügyi tárgyú előterjesztéseket, a költségvetési és zárszámadási, 

valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezeteket. 

b. Véleményezi  a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó vagyoni ügyekben készült 

előterjesztéseket, az önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő vitelét. 

c. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, az önkormányzati vagyongazdálkodást. 

d. Közreműködik a településfejlesztési tervek kidolgozásában. 

e. Figyelemmel kíséri a településfejlesztési célkitűzések megvalósulását. 

f. Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek gazdasági megalapozottságát. 

g. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, önkormányzati biztos megválasztására. 

h. Ellátja a polgármester, a települési képviselők vagyon-nyilatkozat tételi 

kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat. 

i. Ellátja a Pénzügyi szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és fegyelem 

érvényesülésének ellenőrzését, ellenőrzi az önkormányzati beszerzések 

szabályszerűségét, az eszköz-nyilvántartásokat. 

j. Ellenőrzi a leltározási és selejtezési szabályok betartását. 

 

(3) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörét a rendelet 1. mellékletének III. pontja 

tartalmazza.” 
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A bizottság 2021. évi ülésein az alábbi döntéseket hozta: 

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK  

1/2021. (VII.19.)  Javaslat Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2021. (VII.) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosítás jóváhagyására 

2/2021. (VII.19.) Javaslat Gyöngyössolymos Község településrendezési 

eszközeinek kerékpárút céljából szükségessé váló módosítás 

jóváhagyására 

3/2021. (VII.19.) Javaslat MFP-BJA/2020 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés, felújítás  

anyagtámogatása” című pályázatban kivitelező kiválasztására 

4/2021. (VII.19.) Javaslat a 70/2020.(IX.21.) Kt. számú határozat visszavonása 

tárgyú indítvány elutasítására 

5/2021. (VII.19.) Javaslat települési önkormányzatok részére a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 

pályázat benyújtására 

6/2021. (IX.21.)  

Döntés Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és Működési szóló 

12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet 1. számú függelék 

módosításáról, a Pénzügyi Bizottság tagjainak módosításáról 

7/2021. (IX.21.) Döntés Bursa Hungarica 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról 

8/2021. (IX.21.) Döntés dolgozói juttatásokról 

9/2021. (X.25.)  

Javaslat Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – 

testületének…/2021.(X..) önkormányzati rendeletének a települési 

támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

elfogadására 

10/2021. (X.25.) 

Javaslat Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – 

testületének…/2021.(X..) önkormányzati rendeletének a helyi 

támogatásokról elfogadására 

11/2021. (X.25.) 

JavaslatGyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2021. (X..) önkormányzati rendelete a szociális célú 

tűzifa támogatás szabályairól elfogadására 

12/2021. (X.25.) 
Javaslat MFP-BJA/2020 kódszámú, „Önkormányzati járdaépítés, 

felújítás anyagtámogatása” című pályázatban kivitelező kiválasztásáról 

13/2021. (X.25.) 
Javaslat szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó döntések 

meghozatalára 

14/2021. (XI.18.)  Javaslat a Tivadar Alapítvánnyal történő együttműködés támogatására 

15/2021. (XI.18.) 

Javaslat „119 erdei köbméter szociális célú tűzifa Gyöngyössolymos 

belterületére való szállítása” tárgyban gazdasági szereplő 

kiválasztásának elfogadására 

16/2021. (XI.18.) 
Javaslat „119 erdei köbméter szociális célú tűzifa jogosultakhoz történő 

szállítása” tárgyban gazdasági szereplő kiválasztásának elfogadására 

17/2021. (XI.18.) 

Javaslat MFP- Felelős állattartás elősegítése tárgyú, MFP-FAE/2021 

kódszámú pályázat kapcsán állatorvosi szolgáltatás kiválasztásának 

elfogadására 

18/2021. (XI.18.) 
Javaslat Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú, VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú pályázattal összefüggő módosító indítvány elfogadásáról 
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19/2021. (XI.18.) 

Javaslat Külterületi helyi közutak fejlesztése 

tárgyú, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat kapcsán hozott, 

111/2021.(VI.14.) számú határozat módosításának elfogadására 

20/2021. (XII.8.)  Döntés napirend elfogadásáról 

21/2021. (XII.8.) Javaslat a Honvéd Zalka Sport Egyesület kérelméről 

22/2021. (XII.8.) 
Döntés Szanyi Tamás javaslatáról a polgármester jutalmazásával 

összefüggésben 

 

A pénzügyi bizottság egyik legfontosabb feladata az önkormányzat gazdálkodásának és 

vagyoni helyzetének figyelemmel kísérése. E feladat végrehajtása érdekében többek között az 

alábbi, pénzügyi tárgyú előterjesztéseket az alábbi előterjesztéseket tárgyalta meg és 

véleményezte a pénzügyi bizottság: Éves költségvetési rendelet és azok végrehajtása, 

háromnegyed éves beszámolók, költségvetési koncepciók, helyi adóztatásról szóló beszámoló, 

belső ellenőrzési tervek és jelentések,  pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések, civil 

szervezetek, egyesületek támogatása, társulások pénzügyi elszámolásának elfogadása,  

közalkalmazottak cafetéria juttatásáról döntés, Solymosért Nonprofit Kft. működése….  

 

A pénzügyi bizottság a határozatok meghozatalakor mindig figyelembe vette az egyes 

döntések várható pénzügyi kihatásait. A határozatokat általában 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. 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. 

 

A bizottság ügyviteli feladatait a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, 

az előterjesztéseket a jegyző készíti el. A bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek 

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 hivatal dolgozóinak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját. 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót vitassa meg és fogadja el, az előterjesztés 

szerinti tartalommal. 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 23. 

 

 

        Babiczki László 

               elnök  


