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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 07-én tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Pénzügyi Bizottság munkatervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Berna- Pataki Szandra önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

 

Előterjesztés előkészítője: Berna-Pataki Szandra önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

 

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző 

 

Mellékletek: munkaterv a 2022. augusztus - december közötti időszakra vonatkozóan  

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 

 

  



Tisztelt Bizottság! 

 

Bizottságunk minden évben meghatározza a munkatervét. Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) 

önkormányzati rendelete értelmében a képviselő testület az éves munkatervének megfelelően 

ülésezik, erre tekintettel a bizottságok is éves munkatervüknek megfelelően üléseznek. A jelen 

előterjesztés melléklete szerint készült el a Pénzügyi Bizottság munkaterve, melynek 

elfogadását javaslom.  

Nagytarcsa, 2022. szeptember 5. 

 

Tisztelettel: 

Berna-Pataki Szandra sk. 

                         önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

 

Határozati javaslat 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiak szerint 

fogadja el a Pénzügyi Bizottság 2022. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

munkatervét. 

Adóbevételek, támogatások alakulásának megtárgyalása 

Aktuális pályázatok figyelése, Bodor Norbert beszámolója 

Szeptember 

• Adóbevételek, támogatások alakulásának megtárgyalása 

• A Település Fejlesztési és Humán Bizottság releváns ügyeinek tárgyalása. 

• Aktuális pályázatok figyelése, Bodor Norbert beszámolója 

Október 

• Intézmények beszámoltatása (óvoda, szociálissegítő szolgálat, zeneiskola, iskola) 

• Adóbevételek, támogatások alakulásának megtárgyalása 

• A Település Fejlesztési és Humán Bizottság releváns ügyeinek tárgyalása. 

• 2022 I. féléves pénzügyi beszámoló 

• Adórendeletek felülvizsgálata 

• Közszolgáltató 2022. III. negyedéves pénzügyi beszámolója 

• Aktuális pályázatok figyelése, Bodor Norbert beszámolója 

November 

• Adóbevételek, támogatások alakulásának megtárgyalása 

• A Település Fejlesztési és Humán Bizottság releváns ügyeinek tárgyalása. 

• 2023. éves költségvetési koncepció tervezetének tárgyalása. 

• Aktuális pályázatok figyelése, Bodor Norbert beszámolója 

  

 



December 

• Adóbevételek, támogatások alakulásának megtárgyalása 

• A Település Fejlesztési és Humán Bizottság releváns ügyeinek tárgyalása. 

• 2023. évi munkaterv elfogadása 

• Aktuális pályázatok figyelése, Bodor Norbert beszámolója 

 

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Berna-Pataki Szandra, bizottsági elnök 

 

 
 


