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3. napirend 

  

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. június 24-ei rendes, nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai              

  tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele 

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet     

Határozat   x normatív 

           egyedi 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített x többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  x 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-a a jegyző 

számára az alábbi kötelezettséget írja elő: "113.§. A helyi önkormányzat költségvetési, a 

költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének értékelésére vonatkozó adatainak 

jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon 

közzéteszi." 

A közzététel módjáról a jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek megtörténtét a 

Képviselő-testület határozattal veszi tudomásul. 

 

A fent hivatkozott jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 

az önkormányzat költségvetésével, költségvetés teljesítésével és ezzel összefüggő szakmai 

tevékenységével kapcsolatos értékelések adatai, a Képviselő-testület költségvetéssel 

kapcsolatos döntései, rendeletei és azok mellékletei (költségvetési rendelet, költségvetési 

rendelet módosításai, zárszámadási rendelet) a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt 

rendelkezésekre figyelemmel maradéktalanul közzétételre kerültek. 

A közzététel formája:  

- Nadap Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, 

- Nadap Község Önkormányzatának hivatalos honlapján, 

- Nemzeti Jogszabálytár felületén.  

 

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat 

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..... /2022.(VI.24.) határozata 

 

a közzétételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ban a jegyző számára előírt közzétételi kötelezettség 

teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

 

Nadap, 2022. június 10. 

 

      

Szabóné Ánosi Ildikó  

     jegyző 


