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Baks Községi Önkormányzat állandó bizottságainak feladat- és hatásköre 
 

I. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

Közreműködik: 

- az Önkormányzat intézményeinek pénzügyi – gazdasági ellenőrzésében, 
- költségvetési rendelet-tervezet kidolgozásában 
- a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásában, 

vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a szabályzat 
módosítására, vagy új szabályzat alkotására, 

- a képviselő-testület rendelkezései végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. 
 

Véleményezi: 

- az önkormányzat éves költségvetését, 
- az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló éves beszámoló tervezetet 

(zárszámadás), 
- az év közben a költségvetési előirányzatok felhasználását a módosításokra vonatkozó 

előterjesztéseket, 
- az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait, 
- alapítvány létrehozását, közérdekű kötelezettségvállaló stb., 
- hitelszerződések megkötését, 
- költségvetési szervek alapítását, átszervezését, megszüntetését, 
- az önkormányzati tulajdonban lévő vagyon elidegenítését (értékhatárokat figyelembe 

véve), 
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetők kinevezését,  
- a képviselő-testületi hatáskör gyakorlásának átruházására vonatkozó előterjesztést. 

 

Vizsgálja: 

- a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. 
 

Nyilvántartja és ellenőrzi: 
- a képviselők és a polgármester és együtt élő hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait. 

 
Ellenőrizteti: 

- a pénzkezelési szabályzat megtartását a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesítését. 

 

Ellátja: 

- a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat. 
 

Előkészíti: 

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi és összeférhetetlenségi ügyeket. 
 
 



 
 
 
II. Szociális Bizottság: 
 

Segíti és ellenőrzi: 

- az alapellátás területén a gyógyító megelőző ellátást, 
- az anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúsági- és családvédelmi feladatok ellátását, 

 

Véleményezi. 

- az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló éves beszámoló tervezetet 
(zárszámadás), 

- az egészségügyi és szociális ellátásra vonatkozó tervezési és gazdálkodási 
előterjesztéseket, 

- a szociális és egészségügyi ágazatot érintő rendelet-tervezeteket, 
 

Dönt: 

- települési támogatásokról önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 
 

Közreműködik: 

- A művelődéssel, közoktatással, sporttal kapcsolatos érdekek feltárásában, 
kidolgozásában 

- a hozzátartozó területek programjainak, költségvetésének előkészítésében, 
véleményezi programjaikat és ellenőrzi a végrehajtást 

- A művelődéssel, közoktatással, sporttal kapcsolatos érdekek feltárásában, ezen 
területekre vonatkozó önkormányzati koncepciók kidolgozásában 
 

Kapcsolatot tart: 

- az önkormányzat területén működő nevelési, oktatási, közművelődési és sport 
intézményekkel, egyesületekkel 

- a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre 
szerveződő közösségekkel a lakosság művészeti kezdeményezéseivel, önszerveződő 
közösségeivel. 

 


