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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 12-én megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 

Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

420/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozata 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági 
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester  

  Gólics Ildikó, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
            Balázs Mária  sk.        Lippai Csaba  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 420/2017. (XII.12.) Kt. sz. határozathoz” 
 

A Bizottság Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelete, a Képviselő-testület 2017. évi munkaterve, 
valamint saját munkaterve alapján végzi munkáját. 
A bizottság munkatervét a Képviselő-testület munkatervéhez igazodva állította össze, 
kiegészítve azokkal a napirendi pontokkal, melyek évközben jelentkeztek. 
 
A bizottság a munkaterve alapján az alábbi fő feladatokat végezte: 
 

− a 2017. évi költségvetés részletes megtárgyalása, javaslattétel a költségvetési tételek 
tervezéséhez 

− a költségvetési rendelet év közbeni módosításainak tárgyalása 
− az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének véleményezése   
− az aktuális helyi rendelet módosítások véleményezése 
− az aktuális helyi rendeletek megalkotásának véleményezése 
− önkormányzat részére megvásárlásra történő ingatlan felajánlások megtárgyalása 
− jelzálogjog törlési kérelmek elbírálása 
− közbeszerzési pályázatok véleményezése 
− az önkormányzat pénzügyi helyzetének és a kötelezettségvállalások alakulásának 

folyamatos nyomon követése  
− önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok beszámolójának megvitatása  
− belső ellenőri jelentések megvitatása 
− egyéb pénzüggyel kapcsolatos feladatok, melyek segítik a képviselő-testület munkáját, 

illetve jogszabály teszi kötelezővé az előzetes pénzügyi bizottsági döntés meglétét 
− a város aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatók megtárgyalása, 

javaslattétel a Közbiztonsági Munkacsoport részére 
− az önkormányzat részvételével működő társulások beszámolóinak megtárgyalása 
− az önkormányzatot és az intézményeket érintő döntések jogi véleményezése 

 
A közbeszerzési pályázatok véleményezésekor, továbbá az egyéb építési beruházásoknál jól 
együttműködik a PFK Bizottság a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottsággal, döntéshozatalkor 
támaszkodik annak szakmaiságára. 
 
A bizottság 2017. évre három ellenőrzés elvégzését irányozta elő, melyhez ellenőrzési tervet 
is készített. Az ellenőrzési tervben szereplő témák a következők voltak:  
 

− Ercsi Város Önkormányzat által, a civil szervezetek részére 2016. évben nyújtott 
vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 

− Hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, hatályosulása 
− Az Önkormányzat által kötött hatályos megállapodások, szerződések és egyéb 

jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kötelezően előírja a Pénzügy, 
Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladatai között a civil és egyéb szervezetek részére 
nyújtott támogatás elszámolásának ellenőrzését is, melyet 2017. március hónapban ellenőrzött 
a bizottság egy tagja.  
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A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és az Önkormányzat által kötött hatályos 
megállapodások, szerződések és egyéb jogügyletek megvalósulásának vizsgálata 2017. évben 
folyamatosan történt. 
 
2017. január 1. - 2017. november 30 között 10 alkalommal munkaterv szerinti ülésezett a 
bizottság, soron kívüli ülés 11 alkalommal volt. 
 
A bizottság 2017. januártól - 2017. november 30-ig 388 határozatot hozott, melyeknek 
végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. 
 
A bizottsági ülések rendkívül magas száma és a tárgyalt napirendek kiemelkedően magas 
száma is tükrözi az elvégzett munka mennyiségét.  

 


