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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  Az önkormányzati bizottságokkal kapcsolatos általános rendelkezések 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 
határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és 
hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A bizottság a képviselő-testület szervének 
minősül. A testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem 
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és 
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági 
tag jogaival és kötelezettségeivel (összeférhetetlenség, méltatlanság, vagyonnyilakozat-
tétel, költségtérítés). 
 
Az önkormányzati törvény értelmében kétezernél több lakosú településen kötelező 
pénzügyi bizottság létrehozása. A törvény szerint a pénzügyi bizottság a helyi 
önkormányzatnál és intézményeinél 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, 
éves beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, 
értékeli az azt előidéző okokat; 
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a 
bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 

A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul 
közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel 
együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 
 
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és 
őrzéséről. A szervezeti és működési szabályzatban továbbá meg kell jelölni, hogy melyik 
bizottság látja el az összeférhetetlenséggel, illetve a méltatlansággal kapcsolatos 
feladatokat. 
 
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság 
elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati 
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. A képviselő-testület bizottságának nem 
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képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt - a képviselőre 
irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír alá. 
 
A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a 
képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. A képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket, 
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával 
nyújthatók be a képviselő-testületnek. A képviselő-testület döntési jogot adhat 
bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. A bizottság ülésének összehívására, 
működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének 
végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített 
jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.  
 
A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül. A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a 
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az 
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő 
ülésén határoz.  
 
A jegyző és az önkormányzati képviselő tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-
testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. A képviselő javasolhatja a 
bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a 
bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati 
képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti továbbá, hogy a képviselő-testület vizsgálja 
felül bizottságának - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott 
döntését. 
 
II.  A dombóvári önkormányzat bizottságai 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (SzMSz) szerint jelenleg 
két állandó bizottságról rendelkezik.  
 
A Humán Bizottság főbb feladatai: az önkormányzati oktatási, közművelődési, 
közgyűjteményi, kulturális, sport és ifjúsági feladatok ellátásának felügyelete, 
koordinálása, a kisebbségekkel kapcsolatos ügyek ellátásának előkészítése, 
végrehajtásuk ellenőrzése, illetve mind az összeférhetetlenségi, mind a méltatlansági 
eljárásban a vizsgálati feladatokat szükség esetén ellátja. A főbb átruházott hatáskörei az 
önkormányzati intézményekhez kapcsolódnak (vezetői pályázati kiírás, szakmai 
dokumentumok jóváhagyása), de ez a Bizottság dönt a költségvetésben a nemzetiségi 
önkormányzatok támogatására elkülönített keret felhasználásáról, valamint elbírálja a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatkörébe főként a költségvetéssel, az 
önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásával, a helyi 
adókkal, a vagyongazdálkodással, a város lakosságát érintő közszolgáltatássakkal, a 
gazdaság- településfejlesztéssel, valamint az önkormányzati cégekkel kapcsolatos 
önkormányzati feladatellátás felügyelete, koordinálása, döntési javaslatok kidolgozása, 
véleményezése, és a döntések végrehajtásának szervezése, ellenőrzése tartozik. A 
Képviselő-testület a vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartására és ellenőrzésére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot jelölte ki az 
SzMSz-ben, illetőleg átruházott hatáskörben jellemzően beszerzési, közbeszerzési 
ügyekben dönt zárt ülésen. 
 
A bizottságok száma és elnevezése tekintetében nem indítványozok változtatást, viszont 
az eddigi négy helyett hat főből álló összetételt javaslok meghatározni a jelen ülés 1. 
számú előterjesztésében, amely a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításával foglalkozik. A hatból két személy lenne nem 
önkormányzati képviselő tag. 

 
A bizottságok elnökeire és tagjaira a személyi javaslataimat szóban, az ülésen kívánom 
ismertetni. 
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I.  Határozati javaslat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság tagjává az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
Önkormányzati képviselő tag: 
 

………………………. elnök 
……………………….  
……………………….  
……………………….  

 
Nem önkormányzati képviselő tag: 

……………………….  
……………………….  

 
 

II.  Határozati javaslat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 
Önkormányzati képviselő tag: 
 

………………………. elnök 
……………………….  
……………………….  
……………………….  

 
Nem önkormányzati képviselő tag: 

……………………….  
……………………….  

 
 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 


