
 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

2/2020. 

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2020. 
január 27-én megtartott rendes nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy:             Javaslat a Bizottság ügyrendjének és 2020. évi munkatervének elfogadására 
 
 
 
 
 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2020. (I.27.) PGB határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2020. évi munkatervét a 

határozat melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: bizottsági elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

 

 

                                                                                                    Kóder György sk. 

                                                                                                   bizottsági elnök 

  

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Dr. Kovách-Janitsek Romola 



     7/2020. (I.27.) PGB határozat melléklete 

 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

2020. évi munkaterve 

 

 

2020. január 27. (hétfő) 

 

 Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
Előkészítő: Aljegyző 

 Javaslat a bizottság ügyrendjének és munkatervének elfogadására – bizottsági hatáskör 
 Előkészítő: aljegyző 

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

 

2020. február 24. (hétfő) 

 

 Javaslat a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője 

 Javaslat Budakalász Város 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztályvezető 

 Beszámoló a vagyonrendelet alapján a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről  
Előkészítő: műszaki- és főépítészi osztályvezető 

 Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi osztályvezető 

 

 

 



2020. március 23. (hétfő) 

 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
Előkészítő: kabinet osztályvezetője 

 Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője  

 

2020. április 27. (hétfő) 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője 

 Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésekről 
Előkészítő: belső ellenőr 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló összevont 
(konszolidált) beszámolójának elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: Aljegyző 

 

2020. május 25. (hétfő) 

 

 Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője 

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

 Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről 
Előkészítő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

 

 

 



2020. június 22. (hétfő) 

 

 Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
Előkészítő: ügyvédi iroda 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: Aljegyző 

 

2020. szeptember 21. (hétfő) 

 

 Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

 Javaslat a 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra 
Előkészítő: Aljegyző 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
Előkészítő: Kabinet osztály vezetője 

 

2020. október 26. (hétfő) 

 

 Javaslat a helyi adó rendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztályvezető 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: Aljegyző 

 

2020. november 23. (hétfő) 

 

 Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására 
Előkészítő: jegyző 

 

 



2020. december 13. (hétfő) 

 

 Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi- és adó osztály vezetője 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: Kabinet osztály vezetője 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: Aljegyző 

 

 

 


