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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

A bizottsági munkáról szóló beszámoló a 2016. január 1-től 2016. november 15-ig terjedő 
időszakot öleli fel. A Pénzügyi Bizottság ezen időszak között 3 ülést tartott. Minden ülésünk 
határozatképes volt. 

 
A bizottság megalakulása óta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott feladatait látta el, melyek az alábbiak: 

70.§. (1) A pénzügyi bizottság feladat és hatásköre az Mötv. 120. §-ában foglaltakon kívül 
a) a költségvetési koncepció tervezet véleményezése,  
b) a költségvetési terv megalapozását célzó rendeletmódosítások kezdeményezése, 
c) a terv szerinti gazdálkodás figyelemmel kísérése, javaslattétel a gazdálkodással 
összefüggésben, 
d) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
(2) A képviselő-testület elé a pénzügyi bizottság által benyújtandó előterjesztések:  
a) a terv szerinti gazdálkodás figyelemmel kísérésének tapasztalatairól szóló 
előterjesztések, 
b) a gazdálkodással összefüggésben készített javaslattételek, 
c) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
(3) A képviselő-testület elé a pénzügyi bizottság állásfoglalásával benyújtható 
előterjesztések  
a) az éves költségvetési terv, 
b) a féléves költségvetési beszámoló, 
c) az éves zárszámadási rendelet, 
 
(6) A bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésén tanácskozási 
joggal résztvevőket, valamint költségvetési koncepció, költségvetési tervezés, és 
beszámolás témakörök esetében az önkormányzat intézmény képviselőjét. 

 
 
A bizottság üléseit szükség szerint tartja, figyelemmel a képviselő-testület munkatervére is. A 
bizottság munkáját segítve, szinte minden ülésen megjelent a polgármester és aktívan részt 
vett Babos Mónika, pénzügyi ügyintéző. 
A határozatokat mindig egyhangúlag fogadták el a pénzügyi bizottság tagjai.  
 
1. Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előzetes véleményezése (2016. 
február 10.) 
 
2. Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámoló előzetes 
megvitatása (2016. április 26.) 
 
3. Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesülésének előzetes 
véleményezése (2016. augusztus 24.) 

 
 



Kéthely Község Önkormányzatának a 2016. szeptember 30-i állapot szerint 411.067 e Ft 
bevétele és 301.249 e Ft kiadása volt. 
Az önkormányzat pénzkészlete 2016. szeptember 30-án 108.044 e Ft, amiben bent van egy 
része a koncessziós és konszolidációs pénznek is. 
Jelenleg az önkormányzatnak 60.000 e Ft értékpapír befektetése van a Magyar 
Államkincstárnál. 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a koncessziós díjat a 2015-ös évre kifizette. 
2016. szeptemberi állapot szerint 72.323 e Ft koncessziós pénzeszközünk van. 
 
Adóbevételeink időarányosan teljesülnek. Kintlévőségeink behajtó cégnél vannak, illetve 
letiltások megtörténtek. Akitől nem sikerül behajtani, ott jelzálogjog van ráterhelve az 
ingatlanra.  
 
Idén is sikerült Tanévkezdési segélyt adni 209 gyereknek, akik nem részesülnek rendszeres 
Gyermekvédelmi Támogatásban. Ennek összege 2.125 e Ft volt. 
 
A tényszámok a 2016. évi tervezett költségvetéséhez viszonyítva szinte minden területen 
időarányos felhasználást mutatnak. 
 
A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése 
zavartalanul biztosítható és a tervezett beruházási, felújítási feladatok a tervezett ütemben 
megvalósíthatók. 
 
A bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek mindig határidőben elkészültek és továbbításra 
kerültek a Kormányhivatal felé. Törvényességi észrevétel a bizottság munkájával 
kapcsolatban nem érkezett.  

 
Ezúton szeretném megköszönni a Pénzügyi Bizottság tagjainak munkáját és a hivatal 
dolgozóinak szakszerű, előkészítő, tájékoztató munkáját.  
Véleményükkel, javaslatukkal segítik a bizottság munkáját, illetve a Képviselő-testületet a 
döntések meghozatalában. 
 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót fogadja el!  
 
2016. november 16. 
 

    Nikula András Csaba 
Pénzügyi Bizottság elnöke 


