
 2. melléklet a 10/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelethez 

 

Az állandó bizottságok létszáma, feladata, hatásköre 
 

 

A./ Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság létszáma: 5 fő. 

 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre: 

 

 

1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit. 

2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, 

a vagyonváltozás (vagyonnövekedés –csökkenés) alakulását, értékeli az előidéző okokat 

3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési 

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

megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli 

4./ Javaslatot tesz a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának emelésére 

5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzat költségvetési koncepciójáról 

6./ Segítséget nyújt a területrendezéssel és a településfejlesztésével összefüggő pályázati, 

támogatási lehetőségek figyelemmel kíséréséhez. 

7./ Véleményezi az önkormányzati beruházások, felújítások helyzetét. Állásfoglalást alakít ki az 

elvégezendő feladat rangsorolására és végrehajtásának módjára. 

8/ Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlensége tárgyában tett 

kezdeményezéseket 

9./ Nyilvántartja, kezeli, vizsgálja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatát. 

10./ Lebonyolítja a képviselő-testület működésével és feladatai ellátásával összefüggő titkos 

szavazást 
11./ Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, valamint a képviselő-testület 

bizottságainak jogszerű működését. 

12./ Gyakorolja a polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogköröket. 

13./ Figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepció hatályosulását és szükség esetén 

javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére. 

14./ Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatására. 

 

 



B./ Népjóléti Bizottság  
 

A Népjóléti Bizottság létszáma: 5 fő 

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatásköre: 

 

 

1./Javasolja az éves költségvetési koncepcióhoz, rendelethez a szociális előirányzatokat és azok 

felhasználásának módját. 

2./ Javaslatot tesz az éves költségvetési koncepció kapcsán a szociális-, egészségügyi, oktatási, 

gyermekvédelmi intézmények éves előirányzataira. Véleményt nyilvánít az intézmények 

gazdálkodásáról. 

3./ Kapcsolatot tart más szociális, gyermekvédelmi, karitatív és egészségügyi területen 

tevékenykedő szakemberekkel, s a hatékony munka érdekében közös rendezvényeket szerveznek. 

4./ Szervezi a települési kulturális rendezvényeket, megemlékezéseket, falunapokat. 

5./ Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatására. 

6./  Elbírálja a kulturális kérelmeket, valamint dönt az egyes, a helyi kultúrát érintő pályázatok 

benyújtásáról. 
 


