Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére
7 . napirend: Beszámoló a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi és Kulturális Bizottság feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
a ClXXXIX. törvény 120. §-án túl a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza
meg az alábbiak szerint:
a) előkészíti a képviselő-testület költségvetési döntéseit, a helyi adókra és adó jellegű köztartozásokra
vonatkozó rendeleteket,
b) megvitatja és véleményezi:
- az önkormányzat gazdasági programját,
- az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét,
- a költségvetési előirányzatok teljesítését,
- a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat,
- a költségvetési követelések elengedésére irányuló méltányossági döntéseket,
- a társulások által fenntartott intézmények részére a költségvetésben biztosított működési támogatást,
- a képviselő-testület vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású várható kihatásait,
- az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét,
- a civilszervezetek részére nyújtott támogatásokat,
c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
d) vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,
e) közreműködik az önkormányzat kulturális koncepciójának kidolgozásában,
f) ellenőrzi és koordinálja az integrált közösségi tér szakmai tevékenységét,
g) javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális célú előirányzatok felhasználására,
h) véleményezi az önkormányzat által támogatott rendezvények programtervezetét, költségvetését, és
részt vesz azok szervezésében,
i) közreműködik a kulturális szakterületet érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében,
j) figyelemmel kíséri a településen működő civilszervezetek tevékenységét,
k) javaslatot tesz a településen működő civilszervezetek és az önkormányzat közötti hatékony
együttműködésre,
l) figyelemmel kíséri az önkormányzat testvér-települési kapcsolatát, és javaslatot tesz a hatékonyabb
együttműködésre,
m) szervezi a külföldi testvér-települések képviselőivel való találkozást, gondoskodik a találkozók
kulturális programjainak megszervezéséről,
n) gondoskodik a településen az önkormányzati és nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséről,
o) koordinálja és közreműködik az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának kidolgozásában,
illetve felülvizsgálatában,
p) gondoskodik arról, hogy az önkormányzat honlapja a település méltó megjelenítésére alkalmas
legyen, és biztosítsa a lakosság megfelelő információhoz jutását.
A bizottság átruházott döntési hatáskörrel nem rendelkezik, működése során előkészítő, véleményező
és javaslattételi szerepe van.
Ennek megfelelően a bizottság részt vett az önkormányzat költségvetését és zárszámadását érintő
előterjesztések előkészítésében, annak előzetes megtárgyalásában. Előzetesen véleményt alkotott a
pénzügyi-gazdálkodási tartalmú rendelet-tervezetek vonatkozásában.
A képviselő-testületi döntések előtt a pénzügyi kihatással járó előterjesztésekben állást foglalt, így
előzetesen megtárgyalta a pályázatokat, illetve önkormányzati feladatellátásra kért árajánlatokat.

A kulturális feladatkörében eljárva a bizottság tagjai szorosan együttműködtek az IKSZT
dolgozójával. A bizottság véleményezte a közművelődési önkormányzati rendelet módosítását, az
IKSZT programtervezetét .
A bizottság tagjai tevékenyen részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában is: így a
bizottság javaslatára már hagyománnyá vált a taszári családi nap megrendezésében és a nyári
napközis tábor szervezésében és lebonyolításában.
A fenti feladatok ellátása körében a bizottság 2019. évben 6 ülést tartott. és 45 határozatot hozott.
A képviselő-testület a bizottság tagjainak számát 3 főben határozta meg. A 2019. évi önkormányzati
választásokat követően az alakuló ülésen a képviselő-testület megválasztotta az új bizottság elnökét
és tagjait. Külsős bizottsági tag választására nem került sor.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a bizottságunk 2019. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Határozati javaslat:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Pénzügyi és
Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról” és az alábbi döntést hozza:
Taszár Község Önkormányzat Képviselőt-testülete a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
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