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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága  
Elnökétől 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ 
 a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság 2014. évi 

 ellenőrzési programjának meghatározásához 
 
 

 

       Tisztelt Képviselő-testület! 
 

  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-

ának (1) bekezdése az alábbiakban meghatározottak szerint rögzíti azokat a feladatokat, 

amelyeket a pénzügyi bizottságnak el kell látnia az ellenőrzési tevékenység keretében. 

 

A pénzügyi bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél: 

 

1.) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit. 

2.) Figyelemmel kíséri egyrészt a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 

saját bevételekre, másrészt a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, 

értékeli az előidéző okokat.  

3.) Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, továbbá ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 

rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 

A jogszabályban leírtaknak megfelelően a Bizottságnak írásban véleményezni kell az éves 

költségvetési javaslatot, a féléves és az éves beszámoló tervezeteit.  

 

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a költségvetési bevételek alakulását, kiemelten a 

saját bevételek alakulását, és indokolt esetben módosító javaslattal kell élnie a hatáskört 

gyakorló Képviselő-testület felé. A vagyonváltozás figyelemmel kísérése körében a Bizottság 

átruházott hatáskört gyakorol az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérbeadása 

tekintetében. Az önkormányzat vagyona különböző okokra visszavezethetően növekedhet és 

csökkenhet, ezért a törvény előírja a vagyonváltozást előidéző okok elemzésének 

kötelezettségét.  

 

A Bizottságnak megkülönböztetett figyelemmel kell vizsgálni az adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalás indokoltságát és gazdasági megalapozottságát ahhoz, hogy elkerülhető 

legyen az önkormányzat csődhelyzettel fenyegető eladósodása. 
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A Bizottság az ellenőrzési programja elkészítésekor fontosnak tartotta, hogy: 

- tevékenységével biztosítsa az önkormányzat törvényes és szabályos, a pénzügyi 

előírásoknak megfelelő működését; 

- vizsgálataival szűrjön ki az önkormányzat és intézményei működéséből minden olyan 

tényezőt, amelyek indokolatlanul emésztik fel az önkormányzat szűkös anyagi 

forrásait; 

- megállapításaival valós képet nyújtson arról, hogy az önkormányzat intézményei által 

ellátott feladathoz, tevékenységhez felhasznált erőforrások költségei – a minőség 

fenntartása mellett – optimálisak-e. 

 

A Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság a 2014. évi ellenőrzési 

programjának összeállításakor a már hivatkozott jogszabály kötelező feladatai mellett olyan 

egyéb feladatok ellátását is tervezte, amelyek a Képviselő-testület által tárgyalt napirendekhez 

úgy rendelhetők, hogy – a Bizottság megítélése szerint - velük kapcsolatban célszerű, ha 

érvényesül a Bizottság, véleményező, döntést elősegítő szerepe. 

 

 A Bizottság a feladatai ellátása során bevonja az ellenőrzési munkába a Polgármesteri 

Hivatal szakértőit, illetve szükség esetén külső szakértők közreműködését is igénybe veheti. 

 

 
A Pénzügyi-, Gazdasági- és  Városfejlesztési Bizottság 2014. évi részletes ellenőrzési 
programja: 
 

1) A Bizottság elkészíti a Bizottság 2014. évi ellenőrzési programjának tervezetét. 

     Határidő: 2014. április 
 
2.) A Bizottság felülvizsgálja és véleményezi a Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 

beszámolóját, a 2014. évi üzleti tervét. 

 Határidő: 2014. április 

 

3.) A Bizottság felülvizsgálja és véleményezi az önkormányzat 2013. évi zárszámadását.  

     Határidő: 2014. április 

 

4.) A Bizottság felülvizsgálja és véleményezi az önkormányzat költségvetési rendeletének  

módosítási javaslatait. 

     Határidő: negyedévente 

 

5.) A Bizottság felülvizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait, és  

gazdasági megalapozottságát. 

     Határidő: esedékességkor haladéktalanul 

 

6.) A Bizottság felülvizsgálja és véleményezi az önkormányzat 2014. I. félévi 

gazdálkodásáról készített tájékoztatót. 

      Határidő: 2014. augusztus 

 

7.) A Bizottság előkészíti, illetve véleményezi az önkormányzati beruházásokra kiírt 

pályázatokat, részt vesz a pályázatok elbírálásának előkészítésében. 

     Határidő: esedékességkor haladéktalanul 
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8.) A Bizottság közreműködik a 2015. évi költségvetési koncepció előkészítésében, javaslattal 

él a költségvetés készítés további munkálataihoz, valamint írásban rögzíti véleményét a 

költségvetési koncepcióról, és a költségvetési rendelet-tervezetről. 

      Határidő: 2014. október és 2015. január 

 

9.) A Bizottság vizsgálja a helyi adózás helyzetét, az adózási morál alakulását, továbbá – 

szükség esetén - vizsgálja új adónem(ek) bevezetésének lehetőségét. 

      Határidő: 2014. november 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági- és 

Városfejlesztési Bizottság 2014. évi ellenőrzési programját az előterjesztés alapján határozza 

meg. 

 

 
 
Csorvás, 2014. április 23. 

 

 
 

 

              Dénes István  

a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság  

elnöke  

 


