Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az R.37.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a
továbbiakban: bizottság).”
(2) Az R.37.§(3) és (4) bekezdésében „a bizottságok” szövegrész helyébe „a bizottság”szöveg
lép.
2.§ (1) Az R.44.§ (3) bekezdés a) pontjában a „bizottságok” szövegrész helyébe
a
„ bizottság”,
(2) 44.§ (3) bekezdés c) és d) pontjában a „bizottságok” szövegrész helyébe a „bizottság”
szöveg lép.
3.§ Az R.49.§(1) bekezdésében a „bizottságok” szövegrész helyébe a „ bizottság” szöveg lép.

4.§(1) Az R.54.§(1) bekezdés b) pontjában a „bizottságok” szövegrész helyébe a „ bizottság”,
szöveg lép.
(2) Az R.54.§(2) bekezdés b) pontjában „a bizottságok” szövegrész helyébe „a bizottság”
szöveg lép.
5.§ Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Dornyi Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. október 21.
Dornyi Sándor jegyző

1.melléklet a 9/2014.(X.21.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2 /2014.(II.4.) önkormányzati rendeletéhez

A Bizottság feladat és hatáskörei
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
I.

1.előzetesen véleményezi:

1.1 az éves költségvetési koncepciót,
1.2 az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
1.3 a végrehajtásról szóló féléves és háromnegyed éves beszámolót,
1.4 az éves költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet végrehajtást,
valamint
1.5 a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

2.véleményezi az önkormányzat által kiírt pályázatokat
3.ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti
és lebonyolítja a titkos szavazásokat
4.ellátja a képviselői méltatlansági ügyekkel kapcsolatos feladatokat
5.végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartja és ellenőrzi a
vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint
6.véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket
7.véleményezi a költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi
előterjesztéseket
8.véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját
9.megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait
10.javaslatot tehet az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására
11.ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket
12. a bizottságok, a polgármester vagy a képviselő-testület kezdeményezésére szakmai
véleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben

XII.

13. javaslatot tesz illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni
értékű jogok kereskedelmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat,
előterjesztéseket

