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Beszámoló 

 
Tárgy: Beszámoló a bizottság működéséről és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Tisztelt Polgármester úr! Képviseló-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (4) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a 
részönkormányzat testületére, a jegyzóre, a társulására ruházhatja át, az (5) bekezdés alapján 
az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
alapján a pénzügyi és ügyrendi bizottság az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekról 
évente 1 alkalommal köteles beszámolni a képviselő-testületnek. 

A képviselő-testület által a Pénzügyi és Ügyrendi bizottságra átruházott hatáskörök az 
alábbiak: 

a. Dönthet 1 000 ezer Ft értékhatártól 5 000 ezer Ft értékhatárig a szerződések megkötéséről, 
amennyiben van a feladatra elkülönített összeg  

b. A képviselő-testület átruházott jogkörében gyakorolja a polgármester tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat: 

 a. külföldi kiküldetés engedélyezése (max: 5 nap)  

 b. belföldi kiküldetés engedélyezése (max: 3 nap)  

c. szabadságolás  

A bizottság hatáskörében eljárva az elmúlt egyéves időszakban két alkalommal hozott ilyen 

jellegű döntést. Egyik esetben „Egyek nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-

elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem” Projekt Előkészítő Tanulmány-hoz szükséges 

tervdokumentáció és költségvetés készítése tervezési feladatok ellátására, másik esetben pedig 

Egyek Nagyközség belterületén helyi közutak fejlesztése keretében az útépítési engedély 

megszerzéséhez szükséges kiviteli szintű útépítési engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítésére és a közműegyeztetések elvégzéséhez kellő szerződések megkötéséhez volt erre 

szükség. Mindkét esetben a keretösszegen belüli értékhatáron belüli döntés született. 



A bizottsági üléseken- amennyiben sikerül a határozatképességet elérni- komoly, érdemi 

munka folyik. Sajnálatos tény továbbra is, hogy nem mindenki veszi komolyan ezt a munkát. 

Sokszor hátráltatva ezzel nem csak a bizottsági tagokat, hanem az ülésen részt vevő 

köztisztviselőket is a többi munkájuk ellátásában.  

Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak nevében is a munkánkat segítő hivatali 

dolgozók áldozatos munkáját, minden esetben nagyon jól előkészített, részletes, tartalmas 

anyaggal állnak rendelkezésünkre, megkönnyítve ezze a munkánkat. 

Egyek 2022 február 04. 

 

Soltész Gábor 

Bizottsági elnök 


