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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 31.-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Pénzügy Bizottság létrehozása , az önkormányzat  Szervezeti – és 

Működési Szabályzatáról szóló  7/2014.(XI.3.) rendelet 

módosítása 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 
 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 
 

Meghívottak: 
 

- 
 

Döntéshozatal: 
 

A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselők  több, mint 

felének „igen” szavazata szükséges  (minősített többség) !  

 

                               

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi ülésen döntött a Képviselő - testület arról , hogy az önkormányzat pénzügyi -

gazdálkodási tevékenységének átláthatósága érdekében pénzügyi bizottságot hoz létre, egyúttal 

felkérte a jegyzőt , hogy 2021. augusztus 31. napjáig készítse elő a Pénzügyi Bizottság 

létrehozásához szüksége     s dokumentumok tervezetét. 

Az önkormányzati bizottságok , ezen belül a pénzügyi bizottság létesítésének , 

működésének a legfontosabb szabályait , tagjainak jogállását , feladatkörét a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alábbi 

rendelkezési tartalmazzák: 

 

                                               A képviselő-testület bizottságai  

                                                                 ( Mötv.) 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

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

alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 

köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a 

bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú 

településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A 

bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati 

képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 

képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. 

A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 



bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény 

más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 

bizottságot hozhat létre. 

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 

elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 

képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 

bizottságot megszüntetheti. 

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló 

nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban 

meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az 

írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá 

érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

59. § (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület 

döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

(2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az 

előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 

állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. 

60. § *  A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, 

határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság 

tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-

testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 

kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. 

A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a 

kormányhivatalnak. 

61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 

(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a 

végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat 

érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei 

önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal látja el. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj65id9da9


                                               Pénzügyi Bizottság 

                                                         ( Mötv.) 

120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 

a) *  véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat; 

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését; 

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul 

közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 

Állami Számvevőszéknek. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

A pénzügyi bizottság létrehozása  az Mötv.57: §  rendelkezési értelmében a kétezernél 

nagyobb lélek számú települések esetében kötelező , az  ennél kevesebb lakós esetében 

lehetőség. 

 

A képviselő-testület bizottságaira vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság létrehozásához szükség  van az 

SzMSz. módosítására , amit jelen előterjesztéshez mellékelünk. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagjait a képviselő -testület választja meg a tagjai közül , illetve 

választhat külső (szakértő) tagokat is , A megválasztott bizottsági tagok közül a képviselő 

tagok számának meg kell haladni a bizottsági tagok számának több , mint felét. 

 

A bizottságnak nem lehet elnöke , tagja a polgármester és az Mötv.79.(2) bekezdésében 

foglaltak szerint az alpolgármester sem. 

 

A Pénzügyi Bizottság egyebekben úgy működik , mint a képviselő-testület , vagyis az ülését a 

napirendek meghatározásával össze kell hívni , az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni , a 

meghozott döntéseket a képviselő.-testület ülésén ismertetni kell. Az ügyviteli feladatait a 

közös hivatal , törvényességi felügyeletét a kormányhivatal látja el. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A bizottság létrehozásához először az SZMSZ módosítására, majd ezt követően a tagok 

megválasztására kerül sor.  A rendelet kihirdetésével (hatályba lépésével) jön létre a Pénzügyi 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj136id9da9


Bizottság. A bizottság tagjainak megválasztása nyílt szavazással, minősített többséggel 

történik. 

 

Kérem , hogy a határozat javaslat elfogadásával válassza meg a Pénzügyi Bizottság elnökét és 

tagjait , majd alkossa meg rendeletét az Sz.M.Sz. módosításáról. 

 

 

 

                                    H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T 

 

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkájának segítése érdekében Pénzügy 

Bizottság hoz létre . 

 

A Pénzügyi Bizottság Elnökének , tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Pénzügy Bizottság elnökének :………………………………………….képviselőt , 

Pénzügyi Bizottság tagjainak :…………………………………………  képviselőt, 

                                                …………………………………………...képviselőt 

 

Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak: 

 

…………………... Zalahaláp ,…………...u.   sz. alatti lakóst 

……………………Zalahaláp,……………u…..sz. alatti lakóst 

 

A Képviselő-testület soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak 

esküt kell tenni. 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester   

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelet – tervezetet 

vitassák  meg , és egyetértésük esetén hozzák meg a szükséges döntéseket. 

 

 

Zalahaláp , 2021. augusztus 17.            

 

 

                                                                                  Bedő Lajos Sándor 

                                                                                        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Rendelet   Tervezet 

 

 

 

  Zalahaláp  Község Képviselő-testületének …../2021. ( IX… ) önkormányzati rendelete 

 a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról   szóló 7/2014. (XI.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

                                                                 (tervezet) 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) 

pontjában , valamint , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53.§ (1)  bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendeli el:  

1. §  A  képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.évi (XI.3.) 

rendeletének ( a Továbbiakban: Rendelet ) 67.§   helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„67. § A képviselő – testület állandó bizottságai az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 

Bizottság , a bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 

Bizottságok elnöke és egy tagja írja alá. „ 

 

 

2.§  A Rendelet 68.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„68.§ (1)  Az Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 3 fő képviselő , a Pénzügyi Bizottság 

tagjainak száma 5 fő , amelyből 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő.” 

 

3.§ A Rendelet  68.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép , és az alábbi (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„ 68.§ (5) A Pénzügyi Bizottság kiemelt  feladat – és hatásköre: 

 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat; 

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és 

a bizonylati fegyelem érvényesítését; 

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 

 (6) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul 

közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi 

az Állami Számvevőszéknek. 

 



4.  §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bedő Lajos Sándor                                           Dr. Gelencsér Ottó  
   polgármester                                                      jegyző 
 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

Zalahaláp  2021. szeptember.. 

 

 

Dr. Gelencsér Ottó 

        Jegyző 

 

 

  A  rendelet -  tervezet  
 

                                                           általános indokolása 

 

Az előterjesztés egyben   a rendelet - tervezet általános indokolása is. 

 

 

                                                             részletes indokolása 

 

Az 1.§ hoz: a Képviselő-testület döntése értelmében létrehozott Pénzügyi Bizottságot a 

Szervezeti és Működési Szabályzat 67.§ - ában nevesített állandó bizottságok között fel kell 

sorolni. 

 

A  2.§ hoz: a 68.§ került kiegészítésre a létrehozott Pénzügyi Bizottság tagjai számának 

képviselő és nem képviselő megbontásban történő rögzítésével. 

 

A 3.§ hoz: A 68.§ új (5) bekezdése sorolja föl  A Pénzügyi Bizottság legfontosabb 

feladatait. 

 

A 4. §  a rendelet kihirdetésének és hatályba lépésének szabályait tartalmazza. 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 



17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 76/2014.(XI.3.) 

önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a 

Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezet elfogadásával a Képviselő-testület gazdálkodása , pénzügyeinek intézése a 

Pénzügyi Bizottság létrehozásával  átláthatóbbá válik. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

Nincs. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet elfogadása  adminisztratív többletterhet jelent  , mivel a Pénzügyi Bizottság 

összehívása, az üléséről készült jegyzőkönyv leírása , felterjesztése többlet munkával jár. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Az önkormányzatok szervei működését , jogállását  önkormányzati rendeletben kell 

szabályozni. A szabályozás változása a rendelet egyidejű módosításával történhet , aminek 

elmaradása törvényességi – felügyeleti eljárást vonhat maga után. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


