PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG
feladat- és hatásköre
A Bizottság feladata:
− az önkormányzat vagyonával, árhatósági jogköre és tulajdonosi jogainak
gyakorlásával, valamint az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági
társaságok felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása,
− a település életét befolyásoló pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében vagy az azt
követő években pénzügyi kihatással járó elképzelések, előterjesztések, a költségvetés
előirányzataiban bekövetkező változások, a képviselő-testület (az önkormányzat és
intézményei) gazdálkodása törvényességének figyelemmel kísérése, az esetleges
káros, kedvezőtlen hatások megelőzése érdekében intézkedések kezdeményezése a
hatáskörrel rendelkezők felé
az alábbiak szerint.
I. A Bizottság terjeszti a képviselő-testület elé:
1. a hitel - kivéve az átmeneti likviditási gondok feloldását szolgáló rövidlejáratú hitelek felvételéről,
2. a kötvény kibocsátásáról,
3. a közalapítványi és alapítványi forrás átvételéről, átadásáról (az alapítvány célja szerint
érintett bizottság állásfoglalásával),
4. a helyi adók megállapításáról,
5. a gazdasági- és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló előterjesztéseket,
6. önkormányzati tevékenységek vállalkozásba adását,
7. az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jog
gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet,
valamint a rendelet szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések tervezetét,
8. az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére vonatkozó rendelet-tervezetét,
9. jogszabályok alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ár-, díj megállapítására
vonatkozó javaslatot.
II. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület, illetve a döntésre
jogosult elé:
1. a pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi
kihatással járó előterjesztés a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak
szerint,
2. a koncesszióba adásra irányuló előterjesztés,
3. a költségvetés koncepciója, az éves költségvetés, a költségvetés végrehajtásáról szóló éves
beszámoló,
4. a helyi adókra vonatkozó rendelet-tervezet,
5. a településüzemeltetés éves feladatterve és finanszírozási terve,
6. a közterület-használat szabályaira vonatkozó javaslat,
7. az önkormányzati gazdasági társaságok alapítására, illetve vállalkozásokban, gazdasági
társaságokban való részvételre vonatkozó javaslat,
8. alapítványok, társulások létrehozásával kapcsolatos javaslat,
9. az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslat,
10. a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál:
a) az alapító okirat, társasági szerződés megállapítására, módosítására,
b) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározására,
c) a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint az igazgatóság megválasztására, visszahívására,
továbbá díjazásának megállapítására,

d) vezető tisztségviselő, a könyvvizsgáló megválasztására, visszahívására, első
díjazásának megállapítására
vonatkozó javaslat.
III. A képviselő-testület a következő hatásköreit a Bizottságra ruházza át döntésre:
1. a) a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai között 1 millió Ft értékhatáron
belüli előirányzat átcsoportosítását,
1. b) évközben új (a költségvetésben nem szereplő) feladat jóváhagyását 1 millió Ft
értékhatáron belül a forrás egyidejű megjelölésével,
2. a nem önkormányzati szervek támogatását az éves költségvetési rendeletben
megfogalmazottak szerint,
3. Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (IX.05.)
önkormányzati rendeletben - a 8. § kivételével - meghatározott hatásköröket,
4. a gazdasági társaságok vonatkozásában a számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadását - ideértve az adózott eredmény felhasználását is -, éves üzleti terv jóváhagyását.
IV. A Bizottság véleményezi:
1. az elfogadott költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról szóló havi
tájékoztatókat, illetve rendeletmódosítási javaslatokat,
2. az önkormányzat éves ellenőrzési tervének jóváhagyását.
V. A Bizottság ellenőrzi:
1. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (növekedés, csökkenés)/ alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
2. a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, a pénzkezelési szabályzat
megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
3. az Önkormányzat éves költségvetésének előkészítését, majd végrehajtását a
szabályszerűség, az észszerűség, a körültekintés, a gazdaságosság, valamint társadalmi
kihatásai szempontjából,
4. a költségvetési átcsoportosítások indokoltságát,
5. a gazdálkodás stabilitását,
6. a jelentősebb előirányzat túllépések okait,
7. a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását,
8. eseti jelleggel ellenőrzi, az intézmények pénzügyi, gazdasági tevékenységét, valamint a
képviselő-testülettől esetenkénti támogatásban részesülő gazdasági társaságoknál, más
szervezeteknél annak rendeltetésszerű felhasználását,
9. a Bizottság feladat- és hatáskörét érintő döntések végrehajtását, költségvetési támogatások,
pályázatokon elnyert összegek felhasználását, az önkormányzati tulajdon kezelését,
üzemeltetését,
10. a Bizottság határozatainak, döntéseinek végrehajtását,
11. az önkormányzati tulajdont kezelő szervezetek tevékenységét,
12. meghallgathatja a képviselő-testület által delegált, illetve választott felügyelő bizottsági,
továbbá igazgatósági tagokat tevékenységükről.

