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 E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. június  28 (kedd) 17 órai kezdettel  
 

megtartandó testületi ülésére 
 

8. napirendi pont 
 
 
Tárgy:    Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző   

bizottság 2015. évi munkájáról beszámoló    
                                           
Előterjesztő:   Tóth Antal elnök  
 
Előkészítő:   Kovács Edit ügyintéző 
 
Szavazás módja: egyszerű többség  
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (X.21) 
számú önkormányzati rendelet határozza meg, hogy a bizottságok évente beszámolnak munkájukról a 
képviselő testület számára.  
 
A bizottság tagjai:  
 
Tóth Antal  a bizottság elnöke- képviselő 
Majer György      bizottsági tag- képviselő 
Komjáthy Kálmán       bizottsági tag (külsős) 
 
Az SZMSZ határozza meg a bizottság feladatait, hatásköreit. 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Pénzügyi és a vagyonnyilatkozat nyilvántartó és  
ellenőrző bizottság feladatai 

 
Pénzügyi Bizottság véleményezi:  
- az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó 
rendeletek tervezetét, az időszakos költségvetési beszámolókat, valamint a zárszámadást, 
- az intézmények költségvetési javaslatairól és a végrehajtásukról szóló beszámolókat, 
- a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket, 
- a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatokat, 
- a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket, 
- az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
- az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő 
feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – beruházási fejlesztési célú, 
bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel felvételére irányuló javaslatot, az erre vonatkozó 
szerződéseket, 
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- az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra – 
megállapodás alapján – kölcsön nyújtására irányuló javaslatot, 
- az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök 
betétkénti elhelyezésre, államilag garantált értékpapírok vásárlására vonatkozó javaslatot. 
 
Ellenőrzi: 
- az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a 
- költségvetési gazdálkodás szabályszerűségét, 
- a kötelezettségvállalás szabályszerűségét, 
- a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről 
készített beszámolókat, 
- az adóigazgatási feladatokat ellátók ösztönzésére képzett érdekeltségi alap kezelésének 
szabályszerűségét. 
 
Egyéb feladatai:  
- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az 
ezeket előidéző okokat.  
- Vizsgálja a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás indokait, gazdasági megalapozottságát, és 
kihatásait. Megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 
 
 
VAGYONNYILATKOZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK 
 
-  Nyilvántartja vagyonnyilatkozatokat, és vezeti a nyilvántartást, 
- Vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén tájékoztatja a Testülett, 
- A képviselői mandátum megszűnése esetén gondoskodik a vagyonnyilatkozatok 
visszaszolgáltatásáról, 
- Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. 
 
 
 
Vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó szabályok: 
- az elnök, illetve a képviselők részére tájékoztatást nyújt a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről, 
- kiadja az elnök, illetve a képviselők részére az "igénylő nyilatkozatot" a szükséges 
vagyonnyilatkozati nyomtatványra vonatkozóan, 
- átadja az elnök, illetve a képviselők részére a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges 
nyomtatványokat (megválasztást követően, majd évente), 
- "igazolást" ad ki a vagyonnyilatkozatok átvételéről, 
- ellenőrzi a vagyonnyilatkozatok zárt borítékban történő tárolását az elkülönített 
lemezszekrényben. 
 
A bizottság 2015. évben az alábbi határozatokat hozta: 
 
1/2015.(II.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó 
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és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az iparűzési adó 1,8 %-
ra történő emelésének megfontolását. 
 
2/2015.(II.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a 2015. évi költségvetést az előterjesztés szerint a javasolt módosításokkal. 
 
3/2015.(II.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága a „Háziorvosi Ügyelet „ 
Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés elfogadását javasolja a 
képviselő-testületnek az előterjesztés szerint. 
 
4/2015.(II.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága megállapította, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. Tv. 10. §. 
(1) bekezdésében foglaltaknak az érintettek eleget tettek. 
A vagyonnyilatkozatokhoz való hozzáférést a Bizottság a törvényi előírásainak megfelelően 
biztosítja. 
 
5/2015.V.7.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a 2014. évi zárszámadást az előterjesztés szerint. 
 
6/2015.(V.7.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak az UTÜ-OKIP Kft. 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét az 
előterjesztés szerint. 
 
7/2015.(V.7.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak az Újhartyáni Őrző-Védő  Kft. 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti 
tervét az előterjesztés szerint. 
 
8/2015.(V.7.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak az Újföld  Kft. 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti tervét az 
előterjesztés szerint, egyben javasolja a képviselő-testület a Kft. megszüntetését. 
 
9/2015.IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a 2015.I. félévi beszámolót az előterjesztés szerint. 
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10/2015.(IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak elfogadásra a 2015. költségvetés  módosítás elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 
11/2015.(IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak a 2015. IV. negyedévi likviditási tervet az előterjesztés szerint. 
 
12/2015.(IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak az Orvosi Ügyeleti Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015.I. 
félévi  évi beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
14/2015.(IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak az Őrző-Védő Kft. IV. negyedévi lividitási tervét. 
 
15/2015.(IX.10.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága egyetért azzal és javasolja, hogy  az 
Újhartyáni Őrző-Védő Kft. 2015. január 1-től történő megszüntetésével és önkormányzati 
szakfeladatra történő beépítését. 
 
17/2015.(XI.23.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint:1. A szennyvíztisztító 
beruházás ellenőrzése célja: annak vizsgálata, hogy a beruházások lebonyolítása, 
dokumentálása, nyilvántartása megfelelő-e .2. A konyha gazdaságosságának vizsgálata célja: 
a konyha élelmezési tevékenysége szabályozott-e, gazdaságos-e, készletnyilvántartás 
ellenőrzése. 
3. Iskola normatívák vizsgálata, korábbi ellenőrzés utóellenőrzése 
4. Helyi adó ellenőrzés 
 
18/2015.(XI.23.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága, a képviselő-testületnek javasolja, 
hogy  megbízási szerződést kössön a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával 
kapcsolatban a TRENDINVESZT Kft-vel.  
A megbízási díj 820.000 Ft +ÁFA. 
 
19/2015.(XI.23.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja az 
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önkormányzatnak, hogy az Örkényi Takarékszövetkezethez nyújtsa be a 120.000.000 Ft 
összegű folyószámlahitel meghosszabbításának kérelmét. 
 
20/2015.(XI.23.) sz. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó  és Ellenőrző Bizottsági 
határozat Újhartyán Város Önkormányzat képviselő testületének Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  Bizottsága elfogadásra javasolja a települési 
önkormányzatnak a Helyi adórendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet a Pénzügyi bizottság a 2015. évben 4 ülést tartott, 
valamint 20 határozatot hozott. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem a Településfejlesztési bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának megtárgyalását és 
elfogadását.  
 
 

Határozati javaslat 
                   
Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pénzügyi és a Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző  
Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.                                   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

 


