Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
17/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a
a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL
szóló 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
1. §. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2010. (XII.16.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 49. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi
bizottságokat hozza létre és létszámukat a következők szerint állapítja meg:
a., Pénzügyi bizottság
b., Szociális bizottság

5 fő
3 fő

2. §. A R. 70. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési koncepció előterjesztését az önkormányzat bizottságai megtárgyalják és
véleményezik. A pénzügyi bizottság a szociális bizottság véleményének figyelembe vételével
alakítja ki véleményét.”
3. §. A R.1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2011.december 21.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2011. december 23.

Baranyák Szilvia
jegyző

Melléklet a 17./2011. ( XII.23.) sz. önkormányzati rendelethez
[1. számú melléklet a 18/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelethez]

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok:
1.
2.
3.
4.

5.

A képviselő-testület bizottságainak általános feladat- és hatásköre
Előkészíti a feladatkörébe tartozó képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi
a döntések végrehajtását.
Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból történő kizárásáról érintettség
esetén.
A bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a képviselőket a
feladatkörébe tartozó előterjesztés kapcsán a bizottság által kialakított döntési
javaslatról.
A bizottság ülésére előterjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési
képviselő, és polgármester által javasolt ügy megtárgyalását, mely ülésre az összes
képviselőt és érintettet meghívja.

A Pénzügyi bizottság
1.1 az önkormányzatnál és intézményeinél
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat;
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését;
1.2 ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
A Szociális bizottság
döntésre előkészíti a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb
jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételére vonatkozó helyi szabályozást, illetve annak módosításait;
együttműködik a szociális ellátások területén működő karitatív szervezetekkel;
a szociális ellátás színvonalának javítása érdekében együttműködik a szociális feladatokat
ellátó egyházi és karitatív;
feladata a község szociális helyzetének fejlesztése és ellátásnak folyamatos figyelemmel
kísérése;
véleményezi a szociális és családvédelmi feladatok ellátásának biztosításáról szóló éves
költségvetési javaslatot, valamint zárszámadást;
véleményezi a szociálpolitikával, valamint a gyermek és családvédelemmel összefüggő
önkormányzati rendelet-tervezeteket, szükség esetén részt vesz az előkészítésben;
figyelemmel kíséri a szociális ellátásokról szóló rendelet hatályosulását, szükség esetén
javaslatot tesz a módosításra;
átruházott hatásköreiben döntést hoz.

