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4. melléklet a 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzat által létrehozott állandó bizottságok
feladat- és hatásköre
I. Humán és Ügyrendi Bizottság:
Dönt:
a) a képviselő- testület által hatáskörébe utalt ügyekben,
b) a város kulturális életét gazdagító, közművelődési tevékenységre elkülönített kulturális támogatási
alap felhasználásáról,
c) a Szociális Földprogramban részt vevők köréről és a támogatás összegéről, és döntéséről
tájékoztatja a képviselő- testületet.
1. Állást foglal:
a) abban a kérdésben, hogy a képviselő- testület működése során megsértette- e a jogszabály
rendelkezéseit, vagy saját ügyrendjét,
b) az önkormányzati rendelet és határozat- tervezet jogszerűségéről,
c) vita esetén a képviselő- testületi szavazások és választások lebonyolításának rendjéről,
d) összeférhetetlenségi ügyekben.
2. Előterjeszti:
a) az önkormányzat nevelési, oktatási, kulturális, valamint testnevelési és sporttevékenységének
koncepcióját,
b) a szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzéséről készült éves beszámolót.
3.

Ellenőrzi:
a) és koordinálja az önkormányzati, közművelődési intézmények szakmai tevékenységét,
b) és nyilvántartja, valamint bejelentés alapján vizsgálja a képviselői vagyonnyilatkozatokat,
c) a képviselő- testületi határozatok törvényességét, vizsgálja a testületi határozatok végrehajtását.

4. Kivizsgálja a képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést, és ennek
eredményéről jelentést készít a képviselő- testületnek.
5. Javaslatot tehet:
a) a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására,
b) a képviselő- testületnek a városi sportegyesületek önkormányzati támogatásának mértékére,
c) az állami, a nemzeti és az önkormányzati ünnepek programjára,
d) a városkörnyéki településekkel való sportjellegű együttműködésre,
e) a polgármester illetményére, illetményének emelésére, jutalmazására, továbbá a polgármesterrel
egyetértésben az alpolgármester(ek) illetményére, illetményének emelésére, jutalmazására,
f) az önkormányzat tulajdonába tartozó forgalomképes vagyon létesítésére, megszerzésére,
elidegenítésére, biztosítékba adására, gazdasági társaságba történő bevitelére,
g) a lakásbérlet meghosszabbítására,
h) kitüntető cím adományozására, annak visszavonására,
i) testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére,
j) helyi népszavazás elrendelésére,
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k) 1a képviselő-testület és bizottságai hatáskörébe tartozó nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos

kérdésekben, különös tekintettel a nemzetiségek oktatási, kulturális, egészségügyi, sport és
szociális ügyei vonatkozásában.
6. Véleményezi:
a) jogi szempontból a képviselő- testület elé kerülő önkormányzati rendelet-tervezeteket, alapító
okiratokat, megállapodásokat, szerződéseket,
b) a művészeti alkotások közterületen, önkormányzati, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló
épületen, épületben történő elhelyezését, áthelyezését, elbontását,
c) a közintézmények elnevezésével kapcsolatos előterjesztéseket,
d) a kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
e) az önkormányzat által kiírt, a város művészeti, kulturális életének gazdagítását szolgáló
pályázatokat,
f) a lakossági közművelődési kezdeményezéseket,
g) a sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
h) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, fejlesztésére,
elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket és rangsorolja a
kitüntető címek és a „Tanító Öröksége” díj adományozására irányuló javaslatokat,
i) az önkormányzati bérlakásokra, valamint azok működtetésére vonatkozó képviselő-testületi
előterjesztéseket,
j) szakember elhelyezésre, és a rendkívüli szociális krízishelyzetbe került igénylővel történő bérleti
szerződésre vonatkozó képviselő- testületi előterjesztéseket,
k) a szociális koncepciót, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolóját,
l) az óvodai, a nevelési-oktatási, kulturális és intézményvezetői állások betöltésére kiírandó
pályázatokat,
m) az óvodák és a nevelési-oktatási intézmények működésének biztosítását szolgáló épületek vagy
helyiségek más célra, más szervnek történő bérbeadását, illetve használatba adását,
n) az óvodai, az alapfokú iskolai ellátás biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket,
o) a vagyontárgy jellege alapján hatáskörébe tartozó önkormányzati vagyon hasznosításra vonatkozó
előterjesztéseket,
p) 2a nemzetiségi ügyeket érintő előterjesztéseket, különös tekintettel a nemzetiségek oktatási,

kulturális, egészségügyi, sport és szociális ügyei vonatkozásában.
7. Figyelemmel kíséri:
a) az önkormányzat nevelési, kulturális és sportintézményeinek jogszabályszerű működését,
gazdálkodását, és az önkormányzat határozatainak végrehajtását,
b) a közösségi sportfeladatok ellátására kötött megállapodás végrehajtását,
c) a város népegészségügyi és járványügyi helyzetét,
d) a városban hátrányos helyzetű rétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását
e) testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok fejlődését.
8. Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére irányuló pályázat
kiírásáról.
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II. Gazdasági Bizottság
Dönt:
a) a képviselő- testület által hatáskörébe utalt ügyekben,
b) a helyi védelemre kijelölt építészeti értékek táblával történő megjelölésének ütemezéséről,
c) védett épületeket és épületrészeket fenntartásához, karbantartásához, felújításához igényelt
támogatás odaítélésről.
1. Ellenőrzi:
a) az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodását,
b) a képviselő- testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,
c) az éves költségvetésről szóló rendelet végrehajtását,
d) az ágazatokra, intézményekre és feladatokra jutó költségvetési előirányzatok terhére vállalt
kötelezettségek összhangját,
e) a meghatározott célra biztosított pénzeszközök (így különösen a Környezetvédelmi Alap)
felhasználást,
f) az önkormányzatnál és intézményeinél a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és
bizonylati fegyelem érvényesítését,
g) a települési és területi tervek (fejlesztési és rendezési tervek) végrehajtásának menetét, a
városrendezési előírások érvényesülését.

2. Javaslatot tehet:
a) az ágazatokra, intézményekre, és szakfeladatokra jutó költségvetési keretszámokra, és azok
esetleges átcsoportosítására,
b) az önkormányzati vagyon hasznosítására, ezen belül különösen az önkormányzat tulajdonában
lévő forgalomképes vagyon létesítésére, elidegenítésére, biztosítékba adására, gazdasági
társaságba történő bevitelére,
c) részvény, üzletrész megszerzésére, értékesítésére, névértéken történő cseréjére értékhatárra
tekintet nélkül,
d) forgalomképtelen vagyon forgalomképes vagyonkörbe sorolására,
e) a képviselő- testületnek hitel felvételére,
f) a kommunális szolgáltatások színvonalának javítására és fejlesztésére,
g) város üzemeltetési problémák megoldására,
h) városüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások díjainak megállapítására,
i) városüzemeltetéssel kapcsolatos vállalatok, gazdasági társaságok alakítására, átalakítására,
megszüntetésére,
j) az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területeire kialakítandó parkoló területekre,
k) a Várakozóhely Megváltási Alapba befizetett összeg felhasználására,
l) helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, helyreállítására, védetté
nyilvánításra, és annak törlésére,
m) kitüntető cím adományozására, a kitüntető cím visszavonására,
n) helyi népszavazás elrendelésére,
o) 3a képviselő-testület és bizottságai hatáskörébe tartozó nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos

kérdésekben, különös tekintettel a nemzetiségek pénzügyi támogatási igényei, illetve
önkormányzati vagyon használata iránti igényei ügyében.
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3. Megtárgyalja:
a) az önkormányzat által alapított költségvetési szervek ellenőrzési tapasztalatait,
b) megtárgyalja a könyvvizsgáló munkatervét és könyvvizsgálói jelentést, az éves belső ellenőrzési
tervet és beszámolót.
4. Véleményezi:
a) az önkormányzat által alapított költségvetési szervek ellenőrzési tapasztalatait,
b) az éves költségvetési koncepciót, az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezeteit, valamint az éves költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást,
c) a gazdasági program-, a vagyonhasznosítási és vagyongazdálkodási program tervezetét az egyes
vagyonhasznosításokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
d) az önkormányzat tulajdonában álló, az értékesítésre kijelölt lakás forgalmi értékét, a lakbérek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést,
e) a települési és területi tervek (fejlesztési és rendezési tervek) tervezeteit,
f) új helyi adó bevezetésével, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos előterjesztéseket,
g) intézmény alapítása esetén a működési és fenntartási költségek indokoltságát,
h) a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolóját és üzleti tervét,
i) önkormányzati intézmény és gazdasági társaság, szövetkezet alapítását,
j) az önkormányzat bankszámlájának vezetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
k) a kamatmentes visszafizetendő támogatás nyújtását, a garancia vagy kezességvállalást, valamint a
jelzálogjog biztosítását tartalmazó előterjesztéseket,
l) a kötvénykibocsátást és a hitelfelvételt,
m) a képviselő- testület, a bizottság, a polgármester, és alpolgármester kezdeményezésére véleményt
nyilvánít az önkormányzat pénzügyeiben,
n) minden egyéb, a képviselő- testület elé kerülő javaslatot, előterjesztést, rendelet- tervezetet,
amelynek gazdasági- pénzügyi kihatása van,
o) és rangsorolja a kitüntető címre javasolt személyeket,
p) 4a nemzetiségi ügyeket érintő előterjesztéseket, különös tekintettel a nemzetiségek

pénzügyi támogatási igényei, illetve önkormányzati vagyon használata iránti igényei
tárgykörök vonatkozásában.
5. Vizsgálja az önkormányzatnál a hitelfelvétel indokoltságát és gazdasági megalapozottságát.
6. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását,
különös tekintettel a saját bevételekre és értékeli az azt előidéző okokat.
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