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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 

A Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkájáról az alábbi beszámolót nyújtom be.  
Tárgy évben a Bizottság 5 ülést tartott, melyen 9 határozatot hozott. A bizottság tagjai 

aktívan részt vettek a munkában, megvitatták az eléjük kerülő – a Hivatal részéről 
szakszerűen előkészített – előterjesztéseket, ezt követően hozták meg a bizottsági 
határozatokat. 

 
A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatokat hozta meg 2013-ban:  

 
1/2013.(II.06.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat - a bizottság úgy döntött, hogy elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a javasolt 
módosításokkal együtt. 
 
2/2013.(IV.18.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat - a bizottság úgy döntött, hogy 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2014. évi koncepcióját. 
 
3/2013.(IV.18.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat - a bizottság úgy döntött, hogy 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2012. évi Zárszámadását 
a javasolt módosításokkal együtt.   
 
4/2013.(IV.18.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat – a bizottság ügy döntött, hogy 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2012. évi 
Belsőellenőrzési jelentését.  
 
5/2013.(IX.12). sz. Pénzügyi bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2013. I. félévi teljesítés elfogadását. 
 
6/2013.(IX.12.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat – a bizottság javasolja elfogadásra a 
képviselő-testületnek a 120 M Ft-os folyószámlahitel felvételének elindítását a 2014. 
évre. 
 



7/2013.(IX.12.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat – a bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti költségvetés módosításának elfogadását. 
 
8/2013.(XI.21.). sz. Pénzügyi bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének 
elfogadását. 
 
9/2013.(XII.03.) sz. Pénzügyi bizottsági határozat - a bizottság úgy döntött, hogy javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását 
az előterjesztés szerint. 
 

Összegezvén az elmúlt évet, megköszönöm képviselő társaim és a külsős bizottsági 
tagok munkáját és az előttünk álló 2014. évre nézve jó egészséget kívánok az előttünk álló 
közös munkához. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Pénzügyi bizottság 2013. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
                       
Újhartyán Város Önkormányzata a Pénzügyi Bizottság 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.                                  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
 
 
Újhartyán, 2014. január 20.      Tóth Antal 
        Pénzügyi Bizottság Elnöke 
    


