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Bizottsági hatáskör 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottság  

2018. december 10-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottság 2019. évi munkatervének 

elfogadására 

Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző 

Ellenőrizte:  dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 

  

 

Tárgyalta:  Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 34. § (2) bekezdése szerint „A bizottságok rendes ülésüket a képviselő-testület rendes 
ülésének hetében tartják.” 
Az SZMSZ idézett rendelkezése és a bizottság ügyrendje alapján elkészült a bizottság 2019. évi 
munkatervére vonatkozó javaslat. 
 
Melléklet: 2019. évi munkaterv javaslat 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottsága elfogadja a határozat 
melléklete szerint, a bizottság 2019. évi munkatervét. 
 
Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2018. december 6. 
 
 
 
 Máté István 
 bizottsági elnök 
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/2018. (     .      .) PVB határozat melléklete 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, és Vagyonhasznosítási Bizottság 

2019. évi munkaterve 

2019. január 28. (hétfő) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 
Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 

 Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 
Előkészítő: aljegyző 

 Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási 
rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 20/2017. (III. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előkészítő: aljegyző 

2019. február 25. (hétfő) 

 Javaslat a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítására 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

 Beszámoló a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről  
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője 

 Beszámoló a vagyonrendelet alapján a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője 

 BKÜ Kft. v.a. végelszámolási záró beszámolójának elfogadására 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője 

2019. március 25. (hétfő) 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Budakalászi Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolója 
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 Pomázi Rendőrőrs 2018. évi beszámolója 
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások 
elfogadása 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

2019. április 23. (kedd) 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 Előkészítő: aljegyző 
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 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló összevont (konszolidált) 
beszámolójának elfogadására 
Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 

 Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi ellenőrzéseiről 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

 Beszámoló a Polgármester önkormányzati társulásban végzett munkájáról 
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadására 
Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 

2019. május 27. (hétfő) 

 Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegének megtárgyalására 
Előkészítő: gazdasági társaság vezetője 

 Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 

 Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről 
Előkészítő: aljegyző 

2019. június 24. (hétfő) 

 Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
Előkészítő: gazdasági- és adó főosztály vezetője 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

2019. július 1-jétől –augusztus 31-éig  

s z ü n e t  

2019. szeptember 23. (hétfő) 

 Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

2019. október 28. (hétfő) 

 Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára 
 Előkészítő: gazdasági- és adó iroda vezetője 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 Előkészítő: aljegyző 

 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előkészítő: jegyző 



5 
 

2019. november 25. (hétfő) 

 Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására 
 Előkészítő: polgármester 

2019. december 09. (hétfő) 

 Javaslat a bizottság 2020. évi munkatervének elfogadására  
 Előkészítő: aljegyző 

 Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
 Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 Előkészítő: aljegyző 

 


