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Tisztelt Képviselő-testület!
A melléklet szerint öt képviselőtársammal egyidejűleg kezdeményeztem augusztus 31re testületi ülés összehívását a szervezeti és működési szabályzatról szóló 31/2002.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szmsz) módosítására vonatkozó
napirenddel.
A módosítási javaslat célja a működésképtelenség feloldása érdekében a korábbi, két
bizottságból álló struktúra visszaállítása. A tervezet az erre vonatkozó rendelkezéseket
foglalja magában, vagyis az 5 főből álló Humán Bizottság mellett a héttagú Pénzügyi
és Városgazdálkodási Bizottság ismételt létrehozására irányul, a határozati javaslat
pedig a korábbi tagok megválasztására.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Városgazdálkodási Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg a szervezeti és
működési szabályzatról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2010.
augusztus 31-én elfogadott módosításának hatályba lépésének napjától:
Talapka Rudolf képviselő
dr. Urbánné Patkás Márta képviselő
Naszvadi Balázs képviselő
Németh István képviselő
Szigethy István képviselő
Nagy Béla
Sebrek Csaba

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Dombóvár, 2010. augusztus 30.
Naszvadi Balázs
képviselő
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2010. (……..) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
(1) A rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
1. Humán Bizottság
2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság”
(2) A rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki.
„(3a) A Humán Bizottság öt, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság hét főből
áll.”
2. §
(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 12. § (5)
bekezdésében, 26. § (8) bekezdésében és 29/A. § (2) bekezdésében a
„Városgazdálkodási Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és
Városgazdálkodási Bizottság” szöveg lép.
(2) A Rendelet 34. § (2) és (3) bekezdésében, a 36. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi
Bizottság” szövegrész helyébe „Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság” szöveg
lép
3. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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1. melléklet a …./2010. () önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelethez”
Az állandó bizottságok feladat- és hatásköre

1. Az állandó bizottságok közös feladat- és hatásköre:
1.1. A bizottságok állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
1.1.1. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról, annak
módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet,
1.1.2. a költségvetésről és a zárszámadásról, azok módosításáról szóló
önkormányzati rendelettervezet,
1.1.3. a költségvetési koncepció, a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló és tájékoztató,
1.1.4. az éves belső ellenőrzési terv és belső ellenőrzési jelentés,
1.1.5. a képviselő-testület éves munkaterve,
1.1.6. a képviselő-testület gazdasági programja, munkaprogramja,
1.1.7. a bizottságok feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezet.
1.2. A bizottságok döntenek:
1.2.1. a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben,
1.2.2. a képviselő-testület által a bizottság rendelkezésére bocsátott pénzkeret
felhasználásról.
1.3. A bizottságok ellenőrzik:
1.3.1. a határozatainak és a feladatkörét érintő képviselő-testületi
határozatoknak a végrehajtását,
1.3.2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását,
1.3.3. a feladatkörébe tartozó ügyekben nyújtott önkormányzati támogatások
felhasználását.
2. Humán Bizottság feladat- és hatásköre
2.1. A Bizottság feladata: az önkormányzati oktatási, közművelődési, kulturális,
szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport és ifjúsági feladatok
ellátásának felügyelete, koordinálása, az esélyegyenlőséggel, civil szférával és
kisebbségekkel kapcsolatos ügyek ellátásának előkészítése, végrehajtásuk
ellenőrzése.
2.2. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
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2.2.1. sportszervezetek, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzat pénzügyi
támogatására,
a feladatkörét érintő
költségvetési előirányzat
felhasználására vonatkozó javaslat,
2.2.2. az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő önkormányzati
intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési
intézmény vezetője feletti munkáltató jog gyakorlásával összefüggő
döntés,
2.2.3. az egészségügyi szolgáltatást végző gazdasági társaság vezetőinek
megbízását érintő döntés,
2.2.4. a Bizottság feladatkörét érintő önkormányzati és intézményi pályázatok
benyújtására vonatkozó javaslat,
2.2.5. a közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézményhálózattal
kapcsolatos döntés,
2.2.6. a szakképzéssel összefüggő javaslat,
2.2.7. a feladatkörét érintő önkormányzati intézmények fenntartására kötött
társulásokkal, társulási megállapodásokkal összefüggő előterjesztés,
2.2.8. a művészeti alkotások elhelyezésére irányuló javaslat, a közterületen
elhelyezendő új műalkotások tervei, vázlatai,
2.2.9. az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő önkormányzati
intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési
intézmény alapító okirata és annak módosítása,
2.2.10.
az önkormányzat által alapított közalapítvány alapító okiratával,
működésével összefüggő javaslat,
2.2.11.
a Bizottság által felügyelt ágazatra vonatkozó koncepció,
beszámoló,
2.2.12.
az ifjúság helyzetét, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot érintő
előterjesztés,
2.2.13.
játszóterekkel,
sportlétesítményekkel,
akadálymentesítéssel
foglalkozó előterjesztés,
2.2.14.
a kábítószer problémával, a Kábítószer Egyeztető Fórummal
foglalkozó előterjesztés, a káros szenvedélyek megelőzését szolgáló
program,
2.2.15.
a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, a rendezvényekre
a költségvetésben meghatározott összeg felhasználása és a város éves
rendezvény terve,
2.2.16.
a városi rendezvények megtartására, évfordulók megünneplésére
vonatkozó előterjesztés,
2.2.17.
a közoktatási intézmények felvételi eljárásával, beiratkozással, az
intézményekben indítható képzések engedélyezésével kapcsolatos döntés,
2.2.18.
közoktatási intézményekben induló óvodai csoportok és iskolai
osztályok gyermek-, illetve tanuló létszámainak jóváhagyására, a
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó
javaslat,
2.2.19.
az egészségügyi ellátással, a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi, fogorvosi, védőnői feladatellátással összefüggő
előterjesztés,
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2.2.20.
a tisztiorvosi szolgálat beszámolója,
2.2.21.
az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő
önkormányzati intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési intézményben foglalkoztatottak létszámát, foglalkoztatását és
juttatásait érintő előterjesztés,
2.2.22.
az önkormányzati érdekegyeztető és egyéb érdekképviseleti fórum
munkáját, az intézmények kollektív szerződéseit érintő javaslat,
2.2.23.
a helytörténeti gyűjtemény, a gyűjteményt működtető társadalmi
szervezet önkormányzati támogatása, szakmai programja, muzeális
intézményekkel kapcsolatos egyéb előterjesztés,
2.2.24.
a civil szervezetekkel, Civil Tanáccsal való együttműködés
kérdéskörbe tartózó előterjesztés,
2.2.25.
az önkormányzat által alapított vagy támogatott ösztöndíjakra és
egyéb tehetséggondozó programokra vonatkozó előterjesztés,
2.2.26.
az
önkormányzat
foglalkoztatási
feladataival,
közmunkaprogramokkal, munkaerőpiaccal kapcsolatos előterjesztés,
2.2.27.
közfoglalkoztatási terv,
2.2.28.
esélyegyenlőségi program,
2.2.29.
a kisebbségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő vagy
a kisebbségi önkormányzatot érintő előterjesztés,
2.2.30.
a feladatkörét érintő egyéb előterjesztés.
2.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a Bizottságra ruházza át:
2.3.1. jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő
önkormányzati intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
2.3.2. jóváhagyja a közoktatási intézmények minőségirányítási programját, a
nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját,
házirendjét, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési
programját;
2.3.3. jóváhagyja a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát és a könyvtár
fejlesztésére vonatkozó terveket;
2.3.4. jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények,
gyermekvédelmi intézmények házirendjét és szakmai programját,
2.3.5. jóváhagyja az egészségügyi szolgáltatást végző gazdasági társaság
képviselő-testületi határozatot igénylő szabályzatát,
2.3.6. jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő
önkormányzati intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési intézmény továbbképzési tervét, gyakornoki szabályzatát,
2.3.7. dönt a pécsi kollégiumi férőhely odaítéléséről,
2.3.8. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, gondoskodik az óvodai
beíratási időpont közzétételéről,
2.3.9. dönt a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról,
2.3.10.
meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi az
általános iskolai beíratások módját, időpontját,
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2.3.11.
meghatározza a kötelező felvételt biztosító óvoda és általános
iskola felvételi, beiskolázási körzetét,
2.3.12.
a kötelező felvétel biztosítása után az dönt üres óvodai, és
általános iskolai férőhelyekre történő felvételről,
2.3.13.
dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási rendjéről, a nyári nyitva
tartásáról, annak közzétételéről gondoskodik,
2.3.14.
dönt az iskolaszékbe, óvodaszékbe történő fenntartói képviselő
delegálásáról,
2.3.15.
dönt a nevelési-oktatási intézményekben az egyetértési jog
gyakorlása során felmerült vitás kérdések egyeztetésére létrehozott
bizottságba a fenntartó részéről delegált tagokról,
2.3.16.
jóváhagyja a közoktatási intézmények minőségirányítási
programja végrehajtásának, az országos mérés, értékelés eredményeinek
értékelése alapján meghatározott intézkedéseket, az értékelést és a javasolt
intézkedéseket nyilvánosságra hozza,
2.3.17.
egyetértési jogot gyakorol a nem kötelező tanórai foglalkozás, az
egyéni foglalkozások megtartásához nagyobb időkeret megállapításához, a
tanítási hetek szombat igénybevételével, illetve hat tanítási nappal történő
megszervezéséhez, rendkívüli szünet elrendeléséhez,
2.3.18.
értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve
pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
2.3.19.
kiírja az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő
önkormányzati intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési intézmény vezetői állásának pályázatát,
2.3.20.
a közoktatási intézményt tanévenként, évenként egy alkalommal
kötelezheti arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon,
2.3.21.
ellátja az önkormányzat által alapított és közhasznú szervezetként
nyilvántartásba vett közalapítványoknál a felügyelő szerv feladatait az
alapító okiatok rendelkezései szerint,
2.3.22.
dönt az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő
önkormányzati intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó
költségvetési intézmény vezetői részére prémiumfeladat kitűzéséről,
prémiumelőleg kifizetéséről, a kitűzött prémiumfeladat értékeléséről, a
prémium, jutalom összegéről,
2.3.23.
jóváhagyja a „Sipos Gyula Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer”
pályázati felhívását, elbírálja a benyújtott pályázatokat,
2.3.24.
elbírálja a „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázatokat.
2.4. A Bizottság ellenőrzi:
2.4.1. az önkormányzati döntések végrehajtását a feladatkörét érintő
önkormányzati intézményeknél,
2.4.2. az önkormányzat által fenntartott, a feladatkörét érintő önkormányzati
intézmények, valamint a szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési
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intézmény szervezeti és működési szabályzatainak érvényesülését, az
intézmények törvényes működését,
2.4.3. az önkormányzat által alapított közalapítványok működését, szakmai
tevékenységét,
2.4.4. a közoktatási intézmények nevelési és pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását,
2.4.5. az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését
és eredményességét,
2.4.6. gyermek- és ifjúsági jogok érvényesülését,
2.4.7. a város egészségügyi ellátottságát, az egészségügyi alapellátást végző
háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők, fogorvosok feladatellátását,
iskola-egészségügy, közegészségügy helyzetét,
2.4.8. a közművelődési megállapodásokban foglaltakat,
2.4.9. az egészségügyi szolgáltatást végző gazdasági társaság szakmai
tevékenységét.
2.5. Egyéb rendelkezések:
2.5.1. A Bizottság kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel,
kisebbségi önkormányzattal, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal.
2.5.2. A Bizottság figyelemmel kíséri a város belterületén lévő szabadtéri
sportlétesítmények, játszóterek állapotát, illetve rendeltetésszerű
használatát.
2.5.3. A Bizottság tájékozódik a hátrányos helyzetű lakossági csoportok
életkörülményeiről, javaslataival segíti az e téren jelentkező feladatok
megoldását.
2.5.4. A Bizottság javaslatot tesz a helyi szociálpolitikai, oktatáspolitikai
célkitűzések megvalósítására, a szakmai munka ellenőrzésére.
2.5.5. A Bizottság képviseli a város területén elő fogyatékosok érdekeit, segíti
az őket képviselő és támogató szervezetek működését, figyelemmel kíséri
a fogyatékkal élők helyzetét.
2.5.6. A Bizottság részt vesz a város kulturális értékeinek védelmében, az
alkotó művészet, a lakossági művelődés, a tudományos tevékenység
támogatásában, a humán szellemi értékeinek gyarapításában, javaslatot
tesz a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását szolgáló
célok megvalósítására.
2.5.7. A Bizottság elősegíti a kisebbségi önkormányzatokkal való
együttműködést, a dombóvári kisebbségeket érintő ügyekben javaslatot
tesz, véleményt nyilvánít.
2.5.8. A Bizottság közreműködik a feladatkörébe tartozó szakterületek
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában.
3. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság feladat- és hatásköre:
3.1. A Bizottság feladata:
3.1.1. város életét befolyásoló pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében vagy
az azt követő években pénzügyi kihatással járó elképzelések,
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előterjesztések, a költségvetés előirányzataiban bekövetkező változások, az
önkormányzat
és
intézményei
gazdálkodása
törvényességének
figyelemmel kísérése,
3.1.2. a
településfejlesztési,
településrendezési,
városüzemeltetési,
lakásgazdálkodási, környezet- és természetvédelemi feladatok ellátásának
felügyelete, koordinálása,
3.1.3. a Képviselő-testület árhatósági jogköre, továbbá a város lakosságát érintő
közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek ellátásának előkészítése,
végrehajtásuk ellenőrzése,
3.1.4. az önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi joga gyakorlásával
kapcsolatos döntések előkészítése, felügyelete,
3.1.5. a város fejlődését és fejlesztését, a város arculatát, külföldi kapcsolatokat
meghatározó tevékenység,
3.1.6. koordinálja és felügyeli a fejlesztések érdekében külső források
bevonását célzó pályázati tevékenységét,
3.1.7. a Dombóvár környéki puszták fejlesztésének elősegítése, a jelentkező
problémák megoldásának koordinálása,
3.1.8. a polgármester és az alpolgármesterek feletti munkáltatói döntések
előkészítése,
3.1.9. valamint az önkormányzati közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatok
ellátásának felügyelete, koordinálása.
3.2. A bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
3.2.1. pénzügyi tartalmú, a költségvetés szempontjából pénzügyi kihatással járó
előterjesztés,
3.2.2. az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdés,
3.2.3. intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések,
3.2.4. intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról
szóló előterjesztés,
3.2.5. a gazdasági-pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai,
3.2.6. a koncesszióba adás,
3.2.7. helyi adó megállapítása, mértékének módosítása,
3.2.8. hatósági ár vagy díj megállapításról szóló önkormányzati
rendelettervezet,
3.2.9. önkormányzati biztos kirendelésével, kijelölésével kapcsolatos javaslat,
3.2.10.
az önkormányzat könyvvizsgálója megbízásával kapcsolatos
javaslat,
3.2.11.
az önkormányzat számlavezetőjével összefüggő döntés,
3.2.12.
az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos előterjesztés,
3.2.13.
az önkormányzati gazdasági társaságok, alapítására, illetve
vállalkozásokban, gazdasági társaságokban való részvételre vonatkozó
javaslat,
3.2.14.
az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági
társságokkal kapcsolatban a képviselő-testület hatáskörébe utalt ügyek,
3.2.15.
önkormányzati tevékenységek vállalkozásba adása,
3.2.16.
a lakásgazdálkodást, valamennyi lakásügyet érintő előterjesztés,
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3.2.17.
a belterületbe vonással, terület-előkészítéssel, az infrastrukturális
ellátásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztés,
3.2.18.
az
önkormányzati
közszolgáltatások
ellátásra
kötendő
megállapodások tervezete,
3.2.19.
a településtisztasággal, a város kommunális, szilárd és folyékony
hulladékainak elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos előterjesztés,
3.2.20.
a közműellátást és távhőszolgáltatást érintő előterjesztés,
3.2.21.
közvilágítási, energetikai tárgyú javaslat,
3.2.22.
az önkormányzat településrendezési és építésügyi feladataival
kapcsolatos előterjesztés,
3.2.23.
a helyi városképi szabályokra vonatkozó előterjesztés,
3.2.24.
a közterület-használat szabályaira vonatkozó javaslat, a reklámok
elhelyezésének szabályaival kapcsolatos előterjesztés
3.2.25.
közterületek elnevezése, az utcanevek megállapítása,
3.2.26.
parkolók kialakítása, üzemeltetése,
3.2.27.
a zöldfelületek, játszóterek, köztemetők fenntartását érintő,
parkosítással, fásítással kapcsolatos javaslat,
3.2.28.
a városüzemeltetési feladatok megoldásához megállapított
előirányzatok felhasználása,
3.2.29.
iparosított technológiával készült lakóépületek felújításával
összefüggő ügy,
3.2.30.
állategészségügyi és állattartási kérdés,
3.2.31.
környezetvédelmi program, környezetvédelmi vonatkozású
előterjesztés,
3.2.32.
hulladékgazdálkodási terv,
3.2.33.
a helyi jelentőségű természetvédelmi terület kijelölésére, a
természeti értékek megőrzésére vonatkozó javaslatot,
3.2.34.
a természeti és épített környezet, a helyi építészeti értékek
védelmével kapcsolatos előterjesztések,
3.2.35.
a helyi közutak forgalmi rendjével, a közlekedési és
tömegközlekedési feladatokkal összefüggő előterjesztések,
3.2.36. a helyi utak, járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak
építésével, korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztések,
3.2.37.
az önkormányzati és intézményi költségvetési források terhére
tervezett fejlesztési, felújítási és beruházási javaslatok,
3.2.38.
a város fejlesztésével foglalkozó stratégiai elképzelések,
koncepciók, programok, projektek,
3.2.39.
közbeszerzési terv, szabályzat, minden olyan közbeszerzési tárgyú
előterjesztés, mely tekintetében a közbeszerzési eljárásban közreműködő
bírálóbizottság nem nyilvánított véleményt,
3.2.40.
a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatok,
3.2.41.
hatósági ár megállapításról szóló önkormányzati rendelet-tervezet,
3.2.42.
önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása,
3.2.43.
helyi médiával, önkormányzati lappal, a város internetes
honlapjának tartalmi és formai megjelenésével kapcsolatos ügy,
3.2.44.
önkormányzati kitüntetések, elismerő címek meghatározása,
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3.2.45.
a nemzetközi és belföldi kapcsolatok létesítésére vonatkozó
javaslat, idegenforgalmi tárgyú előterjesztés,
3.2.46.
társadalmi szervezethez, alapítványhoz csatlakozás,
3.2.47.
képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és
fegyelmi ügy,
3.2.48.
az önkormányzat által indított, vagy ellene indult peres üggyel,
peren kívüli egyezséggel kapcsolatos ügy,
3.2.49.
a közterületen elhelyezendő térfigyelő kamerákkal kapcsolatos
javaslat,
3.2.50.
bűnmegelőzési koncepció,
3.2.51.
közrendvédelmi és bűnmegelőzési tárgyú egyéb előterjesztés,
3.2.52.
a városi rendőrkapitányság, polgárőrség beszámolója,
3.2.53.
a
választási
eljárással,
helyi
népszavazással,
népi
kezdeményezéssel és bírósági ülnökök választásával kapcsolatos javaslat,
3.2.54.
az önkormányzat által kötendő szerződések és egyéb
megállapodások tervezete,
3.2.55.
jegyzői, aljegyzői munkakörrel összefüggő munkáltatói döntések,
3.2.56.
más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések
véleményezése,
3.2.57.
önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati
részesedéssel működő gazdasági társaságok alapító okirataira és társasági
szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó előterjesztések,
3.2.58.
a polgármesteri hivatal működésével, a köztisztviselők
juttatásaival összefüggő előterjesztés, a hivatal köztisztviselői teljesítmény
követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása,
3.2.59.
a polgármesteri hivatallal, a városi rendőrkapitánysággal,
Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal és annak
vezetőjével kapcsolatos előterjesztés,
3.2.60.
a polgármesteri hivatal, Dombóvár Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratával összefüggő előterjesztés.
3.2.61.
a feladatkörébe tartozó egyéb előterjesztés.
3.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a Bizottságra ruházza át:
3.3.1. az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került, és
értékesítésre kijelölt lakások és helyiségek elidegenítése esetén elfogadja
az értékbecslési értéket 1-3 millió Ft között, az árverésre kijelölt ingatlan
kikiáltási árát 1-3 millió Ft közötti forgalmi értékig,
3.3.2. kiírja a helyi védelem alá helyezett építészeti értékek fenntartásához
vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatot,
elbírálja a benyújtott pályázatokat,
3.3.3. dönt a behajthatatlan követelésről való lemondásról 5 millió Ft feletti és
10 millió Ft-ot meg nem haladó értékhatárok között,
3.3.4. dönt az önkormányzati intézmények használatában levő 500 ezer Ft
feletti és 1 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak
értékesítéséről,
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3.3.5. dönt az 1 millió Ft feletti és 3 millió Ft-ot meg nem haladó értékű
ingatlanok vásárlásáról,
3.3.6. dönt az 5 millió Ft feletti és 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű
forgalomképes ingatlanok értékesítéséről,
3.3.7. dönt az 5 millió Ft feletti és 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű, az
önkormányzat tulajdonát képező üzletrész, részvény és váltó névértéken
vagy legalább a névérték 70%-án történő értékesítéséről,
3.3.8. dönt vagyontárgy koncesszióba adásáról, kedvezményes átruházásáról,
vagyoni értékű jogról való lemondásról harmadik személy javára 5 millió
Ft-ig,
3.3.9. dönt az építési telkek árának meghatározásáról és inflációkövető
felülvizsgálatáról,
3.3.10.
beépítetlen telkek értékesítése meghatározza a kötbér mértékét a
beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén, ha az építkezés folyamatban
van.
3.3.11.
meghatározza a mezőgazdasági művelésű ingatlanok bérbeadási
feltételeit, pályáztatás esetén elbírálja a jelentkezéseket, meghatározza a
szerződéskötés feltételeit,
3.3.12.
dönt a belterületi beépítetlen területek, idegen tulajdonú
felépítmények alatti földterületek bérbeadásáról,
3.3.13.
intézményi beszerzés központi kezelése során dönt a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 1 millió Ft feletti beszerzésekről,
3.3.14.
a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, általános egyszerű
közbeszerzési eljárások során jogosult valamennyi döntés meghozatalára,
3.3.15.
jóváhagyja az előzetes összesített közbeszerzési tájékoztatót,
3.3.16.
dönt a lomtalanítási akció időpontjáról, meghatározza programját,
3.3.17.
átcsoportosítja a városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott
kiadási előirányzatot 5 millió Ft összeghatárig,
3.3.18.
az általa kidolgozott szempontrendszer alapján vállalkozói
elismerések elnyerésére pályázatot ír ki, valamint megjelenteti a
szavazólapokat, és a beérkezett ajánlások alapján javaslatot tesz a
képviselőtestületnek a címek odaítélésére,
3.3.19.
elfogadja a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok a számviteli törvény szerinti beszámolóját, az adózott eredmény
felhasználását és az üzleti tervet,
3.3.20.
évente egyszer meghallgatja a többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok legfőbb szervének döntéseiről és a társaság gazdasági
eredményeiről szóló tájékoztatást,
3.3.21.
megtárgyalja az önkormányzattal temetőüzemeltetési szerződést
kötött vállalkozó beszámolóját,
3.3.22.
jóváhagyja a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok felügyelőbizottságának ügyrendjét,
3.3.23.
engedélyezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok hitelfelvételét,
3.3.24.
a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
könyvvizsgálójának
megválasztása,
visszahívása,
díjazásának
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megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei
tartalmának meghatározása,
3.3.25.
hozzájárul a beépítési kötelezettséggel értékesített ingatlan
esetében a beépítési kötelezettség meghosszabbításához,
3.3.26.
hozzájárul az önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési
tilalommal érintett ingatlan továbbértékesítéséhez,
3.3.27.
jóváhagyja Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága szervezeti és működési szabályzatát,
3.3.28.
jóváhagyja Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságánál a teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt
célokat.
3.4. A Bizottság ellenőrzi:
3.4.1. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre,
3.4.2. az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást,
3.4.3. az Önkormányzat éves költségvetésének előkészítését, végrehajtását a
szabályszerűség, az ésszerűség, a körültekintés, a gazdaságosság, valamint
társadalmi kihatásai szempontjából,
3.4.4. az önkormányzati rendeletben szabályozott díjfizetési kötelezettségek
teljesítését, elemzi a bevételekre gyakorolt hatását,
3.4.5. a gazdálkodás színvonalát, a pénzeszközök felhasználásának
célszerűségét, az erőforrások hatékony működtetését,
3.4.6. a helyi környezet és természetvédelmi szabályozás érvényesülését,
3.4.7. a fejlesztések előrehaladását, megvalósításának ütemét, a fejlesztések
hatásait,
3.4.8. az önkormányzati vagyon hatékony működését, megóvásának,
fejlesztésének elősegítését, az önkormányzati vagyon fejlesztésére,
állagmegóvására irányuló döntések előkészítését,
3.4.9. az önkormányzat által alapított, illetve részben vagy kizárólagosan az
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységét,
működését,
3.4.10.
a települési környezet állapotát és alakulását,
3.4.11.
mezőőri tevékenységet, a gyepmesteri telep, valamint a
közterület-felügyelet működését;
3.4.12.
közterületek, parkok gondozását,
3.4.13.
az önkormányzati tisztségviselők és polgármesteri hivatal
önkormányzati ügyekben tett intézkedései törvényességét,
3.4.14.
a polgármester által kötött szerződések jogszerűségét.
3.5. Egyéb rendelkezések:
3.5.1. A Bizottság javaslatot tehet önkormányzati biztos kirendelésére.
3.5.2. A Bizottság javaslatokat fogalmazhat meg a pénzeszközök
felhasználásnak célszerűbbé, az erőforrások működtetésének hatékonyabbá
tétele érdekében.
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3.5.3. A Bizottság javasolhatja az önkormányzati feladatellátás más formában
történő megoldását.
3.5.4. A Bizottság vizsgálja az intézmények költségvetésének végrehajtását,
javaslatot tesz költségvetésük, tevékenységük módosítására.
3.5.5. A Bizottság figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadások alakulását,
javaslatot tesz a költségvetési önkormányzati rendelet szükség szerinti
módosítására a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.
3.5.6. A Bizottság figyelemmel kíséri a lakossági közszolgáltatások
szerződésszerű ellátását, a díjtételek alkalmazását, kialakítja a díjemeléssel
kapcsolatos koncepciót.
3.5.7. A Bizottság javaslatot tesz idegenforgalmi és turisztikai értékek
feltárására és kihasználására, a város turisztikai látogatottságának
javítására, az idegenforgalom színvonalát szolgáló intézkedésekre.
3.5.8. A Bizottság koordinatív tevékenység fejt ki a káros, kedvezőtlen
környezeti hatások megelőzése érdekében.
3.5.9. A Bizottság javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti
aktualizálására, a fejlesztések rangsorolására.
3.5.10.
A Bizottság kezdeményezi és segíti a gazdasági kapcsolatok
kialakítását, szélesítését.
3.5.11.
A Bizottság közreműködik a gazdasági adottságok feltárásának
vizsgálatában, koncepciók, programok kidolgozásában.
3.5.12.
A Bizottság kapcsolatot tart a helyi vállalkozásokkal, a
vállalkozókat érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, jelzést ad, illetőleg
javaslatot tesz a várost érintő problémák megoldására.
3.5.13.
A Bizottság figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatok
hatékonyságát, elemzi az esetleges eredménytelenség okait.
3.5.14.
A Bizottság képviselő tagjai ellátják a képviselő-testület által
elrendelt titkos szavazásnál a szavazatszámláló bizottság teendőit.
3.5.15.
A Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a
képviselők,
valamint
nyilatkozattételre
köteles
hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatát.
3.5.16.
A Bizottság tesz javaslatot a polgármester illetményére, valamint
az alpolgármesterek tiszteletdíjára, továbbá egyéb juttatásaikra.
3.5.17.
A Bizottság kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására
irányuló kezdeményezéseket.
3.5.18.
A Bizottság figyelemmel kíséri a város közrendjét és
közbiztonságát, és ezzel összefüggésben javaslatokat dolgoz ki.
3.5.19.
A Bizottság kapcsolatot tart a városi rendőrkapitánysággal,
polgárőrséggel,
Dombóvár
Város
Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóságával bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági,
tűzvédelmi feladatokban, és szükség szerint egyeztet a döntéseket
megelőzően.

14

