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Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

 
         5. napirendi pont 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) szóló 9/2015.(VI.8.) önkormányzati rendelete 

foglalja magában az Önkormányzat bizottságait.  

 

„7. A képviselő-testület bizottságai 

 

61. § 

 

A képviselő-testület feladatinak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes  

bizottságot hozhat létre. 

 

62. § 

 

A képviselő-testület állandó bizottságai 

 

Költségvetési- és Gazdálkodási Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

 

A bizottságot tagjainak felsorolását és feladatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság feladatai  

 

(1) Megvitatja és véleményezi a gazdasági programot, a költségvetés megállapítását, 

módosítását és a végrehajtásáról szóló beszámolót, a helyi adók megállapítását, 

módosítását, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a zárszámadás 

megállapítását, a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-testületi 

előterjesztéseket, az önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére vonatkozó 

javaslatokat, a költségvetés 1 %-a feletti hitelfelvételt, a kötvénykibocsátást, részvények, 

üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot, intézmények alapítását, azon 

előterjesztéseket, amelyek a költségvetést érintik, az ár- és a térítési díjak 

megállapítására vonatkozó rendelet-tervezeteket, a költségvetést érintő követelések 

elengedésére irányuló méltányossági kéréseket, részt vesz a képviselő-testület 

pályázatainak előkészítésében, véleményt nyilvánít az önkormányzat vagyonával való 

gazdálkodásról.  

(2) Állást foglal megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről 

feladatkörét érintően, ha a szolgáltatás a települést is érinti, továbbá megvitatja közösségi 

célú alapítvány és alapítványforrás átvételét – átadását, valamint a településrendezési 
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terveket, azok jóváhagyását, módosítását, a település kommunális ellátásának 

fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, a tájvédelmi, faluképi, műemlék jellegű épületek 

hasznosítására vonatkozó javaslatokat, közterület elnevezését, emlékmű, emléktábla, 

művészeti alkotás felállítását, épületek, épületrészek és területek védetté nyilvánítását, 

illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, a feladatkörét érintő 

önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére, intézmény alapítására 

vonatkozó javaslatokat, az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat, a belterületi határ 

megállapítását, módosítását, a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, a 

feladatkörét érintő fejlesztési koncepciókat, programokat, a település  idegenforgalmára 

vonatkozó előterjesztéseket, a település idegenforgalmi tevékenységét támogató alapítvány 

létrehozására, támogatására vonatkozó javaslatokat. Véleményt nyilvánít olyan ügyekben 

– feladatkörében – amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának kikérését 

írja elő. 

(3)A polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíj 

megállapítására előterjesztést készít. Ezen tárgyú napirend előterjesztője a bizottság 

elnöke.  

 (4)Ellenőrzi a költségvetés előkészítését és végrehajtását. A Közös Önkormányzati  

Hivatal közreműködésével ellenőrzi a költségvetési szervek pénzgazdálkodási 

tevékenységét, a Képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását, a bizottságok 

és a polgármester részére biztosított pénzeszközök felhasználását. 

 (5)Ellenőrzi a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását. 

 

 

 
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a  Költségvetési és Gazdasági Bizottság  elnökének 

Takács Miklóst és tagjainak  Lukács Zsuzsannát és Barasits Lászlót, külsős tagjának pedig 

Horváth Rezsőt és Lex Ernőt. 

 

A testület minősített többséggel választja meg a bizottság elnökét és tagjait.  A testület a 

napirendi pontot nyílt  ülésen tárgyalja, hacsak az érintettek nem kérik a zárt ülés tartását.  

 

Javasolom, hogy ne legyenek kizárva az érintett képviselők a döntéshozatalból.  

 

……/2019.(…..) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Költségvetési és Gazdasági 

Bizottság elnökévé Takács Miklóst, képviselő tagjává Lukács Zsuzsannát és Barasits 

Lászlót külsős tagjává Horváth Rezsőt és Lex Ernőt választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

Nagycenk, 2019. október 22.  

 

 

 

   Csorba János 

polgármester 


