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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének   
11/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti- és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
SzMSz) 38. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

"38. § (5) [A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:] 
c) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. A bizottság létszáma: 3 fő" 

2. § 

Az SzMSz 4. melléklete a következő 3.) ponttal egészül ki: 

"3.) Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

tagjai: György László elnök 
György Anita tag 
Unger Magdolna tag 

A bizottság feladata: 
a) Közreműködik a gazdasági program előkészítésében. 
b) Közreműködik a Képviselő-testület költségvetési döntéseinek, a helyi adókra 

vonatkozó rendeletek, a hatósági ármegállapításra vonatkozó döntések 
előkészítésében. 

c) Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő pénzügyi előterjesztéseket, javaslatokat. 
d) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámoló 

tervezetét. 
e) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az 
azt előidéző okokat. 

f) Véleményezi az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
szóló előterjesztést, amennyiben az előterjesztésben szereplő szabályozási javaslat a 
bizottság hatáskörét, feladatkörét érinti. 

g) A Képviselő-testület általi feladat önkéntes vállalása előtt véleményt formál a 
feladatvállalás várható gazdasági kihatásairól. 

h) Véleményezi az önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó Képviselő-
testületi előterjesztéseket. 

i) Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, ezen belül ellenőrzi az önkormányzat 
működésével, testületi döntéseivel összefüggő pénzmozgások alapbizonylatait. 

j) Ellátja a Képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 
k) Javaslatot tesz a polgármester javadalmazására, költségtérítésére. 
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l) Véleményezi az Önkormányzat által készített pályázatokat és annak pénzügyi hatásait. 
m) Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését. 
n) Ellenőrzi az önkormányzati feladatok végrehajtásához felhasznált pénzeszközök 

kifizetésének jogszerűségét, ezen belül: A Képviselő-testület felhatalmazza a bizottság 
elnökét, hogy minden 50.000 forint feletti pénzmozgást csak az elnök aláírásával lehet 
kezdeményezni. Vizsgálja a kötelezettségvállalások, kifizetések kötelező alaki 
meglétét." 

3. § 

(1) A IX. Fejezet címe helyébe a következő cím lép: 
"IX. HELYI NÉPSZAVAZÁS" 

(2) Az SzMSz 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"A helyi népszavazás lebonyolításánál az eljárási szabályok tekintetében a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény törvényben foglaltakat kell alkalmazni." 

4. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az SzMSz 51. § (2) bekezdése. 

 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Magyarpolány, 2015. december 1. 

 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 


