
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VII.6) önkormányzati rendelete

A Dunaalmás Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ~ A Dunaalmás Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12 2014.(X.29.) önkormányzati rendelet 26. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. ~ (I) A Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
a) Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 képviselő tagból áll. Feladata Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. ~ (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően:
aa) zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése, véleményezése,
ab) költségvetési rendelet módosításának előkészítése, véleményezése,
ac) bevételi források teljesülésének vizsgálata,
ad) helyi adók teljesülésének vizsgálata,
ae) takarékos és ésszerű gazdálkodás vizsgálata, javaslattétel,
at) felújítások, beruházások, vagyonvédelem megvalósításának vizsgálata,
szükségességének indokolása,
ag) tervezett beruházások, felújítások, karbantartások előzetes véleményezése,
ah) kivitelezői ajánlatok előzetes véleményezése, közbeszerzési eljárásokban való
közreműködés,
ai) község fejlesztésével, rendezésével kapcsolatos véleményezési javaslattétel,
aj) az intézmények vagyonának állagmegóvási vizsgálata,
ak) az intézmények működési feltételeinek biztosítására tett intézkedések ellenőrzése,
illetve véleményezése,
al) kezeli, nyilvántartja, őrzi, ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát,
am) méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyekben eljár,
an) a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó
nyilatkozat átvétele, kezelése.
b) Az a) pont am), an) alpontjaiban meghatározott tartalmú előterjesztéseket csak a
bizottság nyújthatja be a képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület Műszaki Bizottságot hoz létre.

a) A bizottság 4 képviselő tagból áll. A bizottság feladatai:
aa) településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv előkészítésében való részvétel, véleményezés, javaslattétel a képviselő
testület felé,
ab) épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos előterjesztések előkészítése,
véleményezése,
ac) műszaki tárgyú előterjesztések véleményezése, képviselő-testület döntéseinek
előkészítése.
b) A bizottság eljár a képviselő-testület által esetenként feladat- és hatáskörébe utalt egyéb
ügyekben.”

2. ~ Ez a rendelet a 2016. július 6-án 1 hatályba.—
Olle Arp d Dr. Korosi Emoke
polgármester jegyző


