
Az 5. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Pénzügyi Bizottság létrehozása, elnökének és tagjainak megválasztása 

továbbá a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat- tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
Az Mötv. alapján a bizottságokról az alábbi rendelkezések találhatóak:  

A képviselő-testület bizottságai 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, 
a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles 
megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat 
a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági 
feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati 
képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a 
bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. 

(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság 
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság 
megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes 
bizottságot hozhat létre. 
 
Fent leírtak alapján – ahogy az előző ciklusban is volt – csak a pénzügyi bizottság létrehozását 
javasolom, ami ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését, őrzését.  
 
A pénzügyi bizottság elnökének javaslom: Futó Ferencné képviselőt. A képviselők közül 
tagoknak: Csuka Tamás képviselőt és Dr. Varga Zoltán László képviselőt. Nem képviselői tagok 
közül tagoknak javaslom: Kardos Rózát és Hajdú Józsefnét.  
 
A tagokkal már beszéltek, elfogadták a jelöléseket.  Minden egyes bizottsági tagságról külön-külön 
szavazni kell. A személyes érintettséget minden képviselő jelentse be és kérem azt is, hogy 
szavazzon.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Mötv.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  



Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
 

1. Megalakítja a Pénzügyi Bizottságot.  
Tagjaik az alábbiak:  
a) Futó Ferencné képviselő  
b) Csuka Tamás képviselő  
c) Dr. Varga Zoltán László képviselő  
d) Kardos Róza (delegált tag)  
e) Hajdú Józsefné (delegált tag)  

 
2. Tagjai közül a pénzügyi bizottság elnökének megválasztja Futó Ferencné képviselőt.  

  
3. A Pénzügyi Bizottság a szervezeti és működési szabályzat szerint ellátja a 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését, őrzését.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
Ezt követően a pénzügyi bizottság nem képviselő tagjainak le kell tennie az esküt amely 
az alábbi:  

„Én, ……………(név)  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; pénzügyi 
bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat a Monostorpályi Község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Monostorpályi, 2014. október 17. 
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

http://www.uj.jogtar.hu/

