
 
3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- 

ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

 

 

1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 

1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 

 

1.1.1. Országgyűlési képviselői választás előkészítése során dönt a szavazatszámláló bizott-

ság megválasztott póttaggal történő kiegészítéséről, ha a képviselő-testület nem ülése-

zik, illetve, ha a döntése határidőben történő meghozatalában akadályozott. 

 

1.1.2. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között: 

 

1.1.2.1. a köznevelési, kulturális, idegenforgalmi ágazat rendelkezésére álló költségvetési 

forrás felosztásáról, a támogatás odaítéléséről. 

 

1.1.3. 1
Hatályon kívül  

 

1.1.4. Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai felvé-

tel időpontjáról. 

 

1.1.5. Az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról. 

 

1.1.6. Könyvtár és kulturális intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásá-

ról. 

 

1.1.7. Muzeális intézmény éves és középtávú feladatairól, munkatervéről, beszámolójáról, 

teljesítményértékeléséről. 

 

1.1.8. Könyvtár használati szabályzatának jóváhagyásáról. 

 

1.1.9. Az önkormányzat által támogatott kulturális egyesületek szakmai támogatási feltételei-

ről. 

 

1.1.10.  A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereteken belül a művészeti fesztiválok 

programjáról és költségvetéséről a szervezéssel megbízott szakemberek, intézmények 

javaslata alapján. 

 

1.1.11. A város éves rendezvényterveinek összeállítása és elfogadása. 

 

1.2. Az Ügyrendi bizottság terjeszti a képviselő-testület elé: 
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1.2.1. A jegyzővel együttműködve a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért fe-

lelős szerv törvényességi észrevételei alapján készülő előterjesztéseket. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. A felsőbb állami szervekhez, az Alkotmánybírósághoz, a Kúria Önkormányzati Taná-

csához címzett általános jellegű felterjesztéseket. 

 

1.2.3. A helyi kitüntetések megvonásával kapcsolatos ügyeket. 

 

1.2.4. Azon közterület elnevezésekre vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói, 

művészeti, egyházi, kulturális munkásságáról neves személyiség emlékének megörö-

kítésére irányulnak. 

 

1.2.5. Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá a csoport átlaglét-

számtól, valamint a maximális létszámtól való eltérést. 

 

1.3. Az Ügyrendi bizottság állásfoglalásával terjeszthető a döntésre jogosult elé: 

 

1.3.1. A hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-

tervezetek. 

 

1.3.2. Az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részei. 

 

1.3.3. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja szerinti 

véleményre vonatkozó javaslat. 

 

1.3.4. A bizottság állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközés tárgyában. 

 

1.3.5. A bizottság ellátja: 

 

a.) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén 

a vizsgálat lefolytatását. 

b.) A polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tag-

jai vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenőrzését, vizsgálatát. 

c.) Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását. 

d.) A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

e.) 2
A méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezések kivizsgálására, a mél-

tatlanság megállapítására javaslatot tesz a képviselő-testületnek. 

 

 

2. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

2.1. A Pénzügyi bizottság dönt: 
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2.1.1. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályozásáról szóló 25/2012.(XI.30.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról. (11. § (4) bekezdés, 40. 

§ (1) bekezdés) 

 

2.1.2. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról. 

 

2.1.3. az adott évben a Környezetvédelmi Alap számára biztosított költségvetési előirányzat 

felhasználásáról. 

 
3
2.1.4. Dönt a helyi földbizottság (vagy Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) termőföld tulaj-

donjog – átruházásához kapcsolódó állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról. 

 

 

2.2.A Pénzügyi bizottság terjeszti a képviselő-testület elé: 

 

2.2.1. a hitel – kivéve az átmeneti likviditási gondok feloldását szolgáló rövidlejáratú hitel – 

felvételéről szóló előterjesztést; 

 

2.2.2. a gazdasági-pénzügyi ellenőrzés tapasztalatáról szóló előterjesztést; 

 

2.2.3. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben kötelezően végzendő és egyedi döntése alapján 

végzett ellenőrzés eredményéről szóló előterjesztést; 
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2.2.4. javaslatot tesz a polgármester munkájának elismerésére; 

 

2.2.5. az önkormányzati feladat vállalkozásba adását. 

 

2.3. A Pénzügyi bizottság állásfoglalásával terjeszthető a döntésre jogosult elé: 
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2.3.1. Az éves költségvetés rendelet-tervezete , az évközi költségvetési rendelet-módosítások  

tervezete, a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. 

 

2.3.2. a helyi adóra vonatkozó rendelet-tervezet; 

 

2.3.3. a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai között 5 millió Ft értékhatá-

ron felüli előirányzat átcsoportosítása; 

 

2.3.4. évközben új, a költségvetésben nem szereplő feladat jóváhagyása 5 millió Ft értékhatá-

ron felül a forrás egyidejű megjelölésével; 

 

2.3.5. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítására, megszüntetésére, valamint 

abban való részvételre vonatkozó javaslat; 

 

2.3.6. a koncesszióba adásra irányuló előterjesztés; 

 

                                                 
3
 Kiegészítette a 10/2014.(XI.28.) számú rendelet 11.§ (2) bekezdése 

4
 Módosította a 10/2014.(XI.28.) számú rendelet 11.§ (3) bekezdése 

5
 Módosította a 10/2014.(XI.28.) számú rendelet 11.§ (4) bekezdése 



4 

 

2.3.7. a külső szerv által végzett pénzügyi-gazdasági, és a belső ellenőrzésről szóló éves be-

számoló. 

 

3. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

 

3.1. A Szociális bizottság dönt: 

 

3.1.1. Dönt a sport pályázati önrész felosztásáról, támogatás odaítéléséről. 

 

3.1.2. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálásáról. 

 

3.1.3. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a bizottság hatáskörébe 

utalt egyéb alapokról (civil szervezetek támogatása). 

 

3.1.4. Dönt a méltányossági ápolási díjak odaítéléséről. 
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3.1.5. 3.1.5. dönt a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyekben. 

 

3.1.6. Az önkormányzati fenntartású egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények 

szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint szakosított el-

látást nyújtó intézmény esetében házirendjének jóváhagyásáról. 

 

3.2. A Szociális bizottság terjeszti a képviselő-testület elé: 

 

3.2.1. Az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeinek létesítésére, működésére és 

megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket. 

 

3.2.2. A szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló megte-

remtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket. 

 

3.2.3. A szociális szolgáltatási-tervezési koncepciót. 

 

3.2.4.  Az egészségügyi és szociális fejlesztési programot. 

 

3.2.5. A város ifjúsági és sport programjait. 

 

3.2.6. Az önkormányzat szociális hatósági ügyeivel kapcsolatos fellebbezéseket (előkészítő, 

véleményező és javaslattevő). 

 

3.3. A Szociális bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé: 
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3.3.1. Az éves költségvetés és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. 

 

3.3.2. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-

tervezet. 
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3.3.3. Az önkormányzat gyermekjóléti feladatának ellátásáról, valamint a személyes gondos-

kodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának eredményességéről készített 

éves tájékoztató. 

 

3.3.4. A szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intézmény vezetőjének kineve-

zésére vonatkozó javaslat, a szociális szolgáltatási és a gyermekjóléti alapellátási intéz-

mény alapító okiratának módosítására irányuló javaslat. 

 

3.3.5. Az önkormányzat, valamint a vállalkozó háziorvos és fogorvos közötti szerződés meg-

kötésére, módosítására vonatkozó javaslat. 

 

3.3.6. A meglévő háziorvosi körzet tartósan betöltetlen jellegének megállapítására vonatkozó 

javaslat. 

 

3.3.7. A város szociálpolitikáját érintő előterjesztés. 

 

 

 

 

 

 

 


