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A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: Bizottság) személyi összetétele az alább felsorolt 

képviselőkből áll, és a 2020. évben változatlan volt: 

Magyar Judit    bizottsági elnök 

Boda Anna Mária  bizottsági tag 

Helyes Imre Mihály   bizottsági tag 

Hernádi Krisztina Nóra   bizottsági tag 

Szűcs Katalin    bizottsági tag 

 

A Bizottság mellett túlnyomóan a költségvetést, illetve adóbevételeket érintő ügyekkel foglalkozó szakmai 

kerekasztal működött dr. Baráti-Stec Izabella, Győriné Franyó Éva, dr. Koltay Jenő, dr. Kőrösi Tibor, Kun 

Csaba, dr. Lőrincz Andrea, dr. Poprádi Zsolt és Puhl Márta részvételével. 

 

A Bizottság az összes testületi előterjesztést tárgyalta, hatás- és feladatkörét az SZMSZ szabályozza (l. I. sz. 

melléklet), az abban leírtaknak maradéktalanul eleget tett.  

 

2020-ban a Bizottság összesen 148 határozat hozott, ebből saját hatáskörben 13 döntés született (l. II. sz. 

melléklet). A határozatok alacsony számát a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, majd a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

indokolta. A Bizottságnak 2020-ben 5 rendes és 4 rendkívüli ülése volt. Február hónapban egy alkalommal 

együttes ülést tartott a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal az Aquapalace Kft. ügyvezetőjének 

kiválasztása ügyében. November hónapban a Bizottság tagjai részt vettek az Aquapalace Kft. ügyvezetői 

státuszának kiírására pályázatot benyújtók meghallgatásán.  

A veszélyhelyzeti időszakokban döntés-előkészítő céllal összesen 6 (5 rendes, 1 rendkívüli) online 

videokonferenciára került sor.  

 

Különös hangsúlyt helyeztünk a likviditási helyzet figyelemmel kísérésére, ezért havonta tárgyaltuk az 

önkormányzati tulajdonban álló cégek és a hivatal pénzügyi jelentéseit. A Bizottság feladata volt a 

vagyonnyilatkozatok ellenőrzése, az önkormányzati tulajdonú cégek 2020. évi üzleti terveinek, illetve azok 

végrehajtásának áttekintése, a gazdasági társaságok 2019. évi mérleg- és eredmény beszámolójának tárgyalása. 

Havonta kaptunk tájékoztatást a Ferenczy Múzeumi Centrum főbb költségvetési vonatkozású történéseiről. 
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A 2020-as évben bekövetkezett járványhelyzet felborította a februárban elfogadott költségvetést. A Bizottság a 

kerekasztal tagok bevonásával megtette javaslatait a költségvetés módosítására, törekedve a biztonságos 

működés fenntartására. Ugyancsak javaslatokat tett a bevételnövelő és forrásbevonást célzó intézkedésekre, és 

prioritásnak tartotta az adóhátralékok behajtását a törvényi lehetőségek megnyílása után. Az önkormányzat 

adóhelyzetével a Bizottság az év folyamán többször is foglalkozott.  

 

 

I. sz. melléklet: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladat és hatásköre 

II. sz. melléklet: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság saját hatáskörben hozott határozatai 

 

 

Szentendre, 2021. január 5. 

 

 

   Magyar Judit s.k. 

   bizottsági elnök 
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I. sz. melléklet 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

3/a. számú melléklet12 

a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladat és hatásköre 

 

Feladatköre: 

1. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi ügyeit.  

2. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az általános alpolgármester, és az önkormányzati képviselők, 

továbbá házas- vagy élettársuk, valamint gyermekeik vagyonnyilatkozatait, és azokba ellenőrzés céljából 

betekinthet, valamint előkészíti a képviselő-testület felé a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos 

döntéseket.  

3. Véleményezi a képviselő-testület elé terjesztett valamennyi előterjesztést, határozati javaslatot és rendelet-

tervezetet és ellenőrzi a pénzügyi kihatással járó előterjesztések gazdasági megalapozottságát. 

4. Közreműködik a képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében.  

5. Ellenőrzi és vizsgálja a képviselő-testület elé kötelezően előterjesztendő szerződéseket és vizsgálni jogosult 

minden egyéb megállapodást, amit az önkormányzat harmadik személlyel köt. - 

6. Figyelemmel kíséri a jegyző közreműködésével az önkormányzatot érintő peres eljárásokat. Rendszeresen 

nyomon követi a jelentősebb peres eljárások menetét, valamint a jogi útra terelt kintlévőségek behajtásának 

aktuális helyzetét. 

7. Ellenőrzi az önkormányzatra és intézményeire vonatkozó éves költségvetési javaslat, annak módosításai és 

a végrehajtásról szóló beszámoló tervezetének pénzügyi megalapozottságát. 

8. Figyelemmel kíséri a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 

9. Vizsgálja az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati vagyon 

hasznosításával kapcsolatos előterjesztések gazdasági hatásait. 

10. Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, közösségi célú alapítvány létrehozására, alapítványi forrás átvételére, 

átadására. 

11. Jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi a helyi adóztatást. 

12. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát. 

13. Véleményt nyilvánít önkéntes feladat vállalása vagy annak megszüntetése előtt. 

14. A bizottság véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó hazai és EU-s valamint az Önkormányzat által 

kiírt pályázatokat. 

15. Véleményezi a város gazdaságának fejlesztését meghatározó programok kialakítását. 

16. Véleményezi az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok éves üzleti tervét és beszámolóját. 

17. Véleményezi, beszámoltatja és ellenőrzi az önkormányzati érdekeltségű vállalkozások gazdálkodását, 

javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. 

18. A Városi Szolgáltató NZrt. tájékoztatja a parkolási tevékenységről és bevételek alakulásáról. 

                                                           
1 Módosította a 24/2016. (X.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 18-tól 
2 Módosította a 29/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. november 1-től. 
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A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörök: 

1. Dönt a Szentendréért Közalapítvány éves beszámolójának tudomásul vételéről. 

2. Dönt a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, 

ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről szóló beszámoló elfogadásáról. 

3. Beszámoltatja a temető üzemeltetőjét évenként az üzemeltetési tevékenységről. 

4. Jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában álló, 0 Ft könyv szerinti értéken nyilvántartott részesedések, 

üzletrészek nyilvántartásból történő kivezetését. 

5. Jóváhagyja az önkormányzati fenntartású intézmények által kötendő munkamegosztási megállapodásokat. 

6. Dönt a behajthatatlan követelések mérsékléséről, elengedéséről 500 ezer forint összegű egyedi értékhatárig. 

7. Gyakorolja Szentendre Város Önkormányzatának a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében rá 

átruházott hatásköröket.  

8. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházott hatásköröket. 

9. 3Gyakorolja a Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

Közbeszerzési Szabályzata által a bizottságra átruházott hatásköröket.  

                                                           
3 Beillesztette a 41/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. október 21-től 
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II. sz. melléklet 

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság saját hatáskörben hozott határozatai: 

 

11/2020  a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2019. évben végzett tevékenységének elfogadásáról 

12/2020  a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

14/2020 a Köztemető üzemeltetőjének 2019. éves működéséről szóló beszámolójáról és további 

terveiről 

31/2020  vagyonnyilatkozatok ellenőrzése ügyében  

36/2020 az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. új ügyvezetőjének kiválasztása ügyében 

68/2020 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága a 

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában és az Aquapalace Kft. kezelésében álló Vizes 

Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, Szentendre, 1245/7 hrsz. alatt felvett, természetben 

Kálvária út 16/C. szám alatt található, 103,87+174,99 m2 alapterületű helyiség bérbevételére 

az Aquapalace Kft. által kiírt pályázattal kapcsolatosan 

72/2020 a Szt. Kristóf Rendezvényközpont közterület-használatáról (kizárólagos parkoló) 

81/2020 a Kő-hegyen lévő, Szmerdán-híd melletti ingatlan együttes értékesítésére kiírt pályázat 

eredményének kihirdetéséről 

84/2020 a Kossuth Lajos u. 15. fszt. 3. (880 hrsz.), a Kucsera Ferenc u. 5. fszt. 3. (2369 hrsz.), valamint 

a 1245/12/A/77 hrsz. alatti lakások bérbeadási jogcímének módosításáról 

85/2020 a Kossuth Lajos u. 15. fszt. 3. (880 hrsz.), a Kucsera Ferenc u. 5. fszt. 3. (2369 hrsz.), valamint 

a 1245/12/A/77 hrsz. alatti lakások bérbeadási jogcímének módosításáról 

86/2020 a Kossuth Lajos u. 15. fszt. 3. (880 hrsz.), a Kucsera Ferenc u. 5. fszt. 3. (2369 hrsz.), valamint 

a 1245/12/A/77 hrsz. alatti lakások bérbeadási jogcímének módosításáról 

110/2020 Szerec Gyuláné tartozás elengedése, ill. mérséklése iránti kérelméről 

136/2020 a Zenta és Mandula utca közt elhelyezkedő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének 

kihirdetéséről  

 

 


