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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által az
FE/02/1187-1/2019.  számon kibocsátott  törvényességi  felhívás  II.  pontjában  előírtaknak  eleget
téve  a  Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosítására teszünk javaslatot, melynek indoka, hogy a törvényességi
felhívás rögzíti:  a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.)  önkormányzati  rendeletet módosító - 2019.  október 29-én a Közgyűlés alakuló ülésén
megalkotott  -  28/2019.  (X.29.)  önkormányzati  rendelet  hatályba léptető rendelkezése nem felel
meg  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  Jat.)  7.  §  (1)  –  (2)
bekezdésének.
Jat. „7. § (1) A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály
kihirdetését követő valamely nap lehet.  
(2)  Ha  a  szabályozás  célja  másként  nem érhető  el,  a  jogszabály  hatálybalépésének  napja  a
kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni,
mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.”

A jogszabálysértés konkrét oka, hogy  óra és percben került meghatározásra a 28/2019. (X.29.)
önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontja.
A Jat. 8. § (2) bekezdése kimondja:
„(2)  Nem  lehet  módosítani vagy  -  a  jogszabály  egészének  hatályon  kívül  helyezése  nélkül  -
hatályon kívül helyezni
a) a jogszabály megjelölését,
b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét,
c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint
d) jogszabállyal -  a hiteles szöveg és a kihirdetett  szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba
kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött
fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
Tehát a Jat. 8. § (2) bekezdése szerint a jogszabálysértés kizárólag új rendelet megalkotásával
orvosolható.

Megemlítendő, hogy az alakuló ülés összehívására vonatkozó szabályok be nem tartása miatt a
jogalkotásra  vonatkozó  garanciális  eljárási  szabályok  sérültek,  ezért  a  28/2019.  (X.29.)
önkormányzati  rendelet  közjogi  érvényességével  kapcsolatos  észrevételeit  is  megfogalmazta  a
Kormányhivatal.

Fentieken  kívül  a  módosítási  javaslat-tervezet  -  a  törvényességi  felhívásában  szereplő
észrevételek  alapján  többek  között  -  újra-szabályozza  az  alpolgármesterekről  szóló,  és  a
megválasztásukra vonatkozó jogi normákat, ezzel összhangot teremtve az Mötv. rendelkezéseivel.
Ezen kívül  a tervezetben újra-szabályozásra kerül  a közgyűlés állandó meghívottainak köre,  a
rendelet 1. mellékletében szereplő bizottsági struktúra, továbbá egyes bizottsági véleményezési
jogkörök is pontosításra kerültek.

Az említetteket összefoglalva: kizárólag a jogalkotásra vonatkozó eljárási szabályok maradéktalan
betartásával  alkotható  új,  a  Közgyűlés  SZMSZ-ét  módosító  önkormányzati  rendelet.  Ennek
keretében  a  közjogi  érvényesség  aggálytalansága  érdekében  javasoljuk  újraalkotni  azon
módosításokat is,  amelyek 2019. október 31-ei,  és november 21-ei ülésnapján fogadott  el a T.
Közgyűlés.  
Az előterjesztéssel kapcsolatosan az Mötv. alábbi, releváns rendelkezéseire hívjuk fel ismét a T.
Közgyűlés figyelmét: 



„33.  §  Az  e  törvényben  meghatározott  kötelezettségeit  megszegő  önkormányzati  képviselő
megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület - a szervezeti és működési
szabályzatában  meghatározottak  alapján  -  legfeljebb  tizenkét  havi  időtartamra  csökkentheti,
megvonhatja.  Ismételt  kötelezettségszegés  esetén  a  csökkentés  vagy  a  megvonás  újra
megállapítható.”
„43.  § (1)   A képviselő-testület  az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását
követő tizenöt napon belül tartja meg.  
(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés alakuló ülését a
választást követő tizenöt napon belül  a korelnök hívja össze, és vezeti  a megyei közgyűlés új
elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig.
(3)  A  képviselő-testület  az  alakuló  vagy  az  azt  követő  ülésen  e  törvény  szabályai  szerint
megalkotja  vagy  felülvizsgálja  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  rendeletét,  a
polgármester  előterjesztése  alapján  megválasztja  a  bizottság  vagy  bizottságok  tagjait,  az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait,
a  bizottságok  tagjainak  számát,  a  bizottságok  feladat-  és  hatáskörét,  működésük  alapvető
szabályait.  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 száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat
a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági
feladat-  és  hatásköröket  egy  bizottság  is  elláthatja.  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.
(2)  A képviselő-testület  a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot  hoz létre.  A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság
végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság
megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.
(3)  A  képviselő-testület  egyes  önkormányzati  feladatok  ellátásának  időtartamára  ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
58.  §  (1)  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.
(2)  A  képviselő-testület  a  bizottság  személyi  összetételét,  létszámát  a  polgármester
előterjesztésére  bármikor  megváltoztathatja,  a  kötelezően  létrehozandó  bizottság kivételével  a
bizottságot megszüntetheti.”

Az Mötv. tételesen és egyértelműen kimondja, hogy mely tárgykörökben alkothat jogi szabályozást
a Közgyűlés az SZMSZ-ében. Ezek az alábbiak:
„53.  §  (1)  A képviselő-testület  a  működésének részletes  szabályait  a  szervezeti  és  működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d)  az  önkormányzati  képviselőkre  vonatkozó  magatartási  szabályokról,  az  ülés  rendjének
fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.”



Mötv.  „45.  §  A képviselő-testület  ülését  a polgármester hívja össze és vezeti,  akadályoztatása
esetén e hatáskörét az alpolgármester,  több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt
alpolgármester gyakorolja.” 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017.
december  14-ei  ülésnapján  alkotta  meg a Közgyűlés  jelenleg hatályos  „Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, mely
2018. január 1-jén lépett hatályba, majd azt követően már többször módosult. 
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény  (Jat.)  előírásainak,  így  kizárólag  olyan  jogi  normákat  tartalmaz,  amelyek
megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása van; továbbá olyan rendelkezéseket nem
tartalmaz,  amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rögzítenek,  valamint  egyértelműen
értelmezhető szabályozási tartalommal bír.
Tájékoztatjuk továbbá a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet - a könnyebb értelmezhetőség
és  átláthatóság  érdekében  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM  rendelet
105. §-a szerinti - un. szövegcserés módosításokkal készítettük elő.
A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében  2. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez  csatoljuk  a  Jat.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  készített  egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

II. Részletes indokolás

1-3. § E szakasz rögzíti, hogy a közgyűlés összehívására az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság
elnöke  lesz  jogosult,  de  kizárólag  a  polgármester,  és  az  általa  a  helyettesítésére  kijelölt
alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatásuk, és vagy e két tisztség egyidejű betöltetlensége
esetén; ezen kívül pontosításra kerül az állandó meghívottak köre.

4. § E szakasz létrehozza a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottságot.

5. § A szakasz módosítja és egyben pontosítja a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv kötelező
mellékleteit.  

6. § E szakasz az új bizottsági struktúrát állítja fel, meghatározva az egyes állandó bizottságok
létszámát. 

7-11. § E szakaszok az új bizottsági struktúra szerinti bizottsági döntések formáját és a bizottsági
ülésekre állandó meghívottak körét (civil szervezetek képviselőit) rögzíti, mely a közgyűlés korábbi
határozatában kimondott vállalásnak megfelelő.     

12. § A tervezet e szakasza az SZMSZ 61. § (1) bekezdését módosítja, a tánácsnokokat rögzíti.

13. §  E szakasz szabályozás fókuszában már az ülésekről való távollét áll. A tervezet részletes
szabályozást ad arra, hogy hogyan, milyen formában kell bejelenteni az ülésektől való képviselői
távollétet, továbbá a távollét igazolt és igazolatlan formáit is rögzíti. Új elem az ülések indokolatlan
és önkényes elhagyásának minősítése, melyet a korábbi szabályozások egyike sem tartalmazott. 

14. § A szakasz rendelkezései a fokozatosság elvét szem előtt tartva a képviselők ülésektől való
igazolatlan távolmaradásának esetére alkalmazandó anyagi jellegű, szigorú szankcióit vezetik be. 
A  szabályozás  lefektetésének  közvetett  célja  természetesen  az  is,  hogy  a  megválasztott
közgyűlési  képviselők a lehető legnagyobb létszámban, és folyamatosan lássák el  a választott
testületekben (közgyűlés, bizottságok) munkájukat, továbbá a döntéshozatalban is érdemben részt
vegyenek.

15.  § E  szakaszban  átvezetésre  kerül  azon  bizottság  elnevezése,  amelyik  javaslatot  tehet  a
polgármester illetményével kapcsolatos ügyekben.

16. §  E § rögzíti,  hogy a közgyűlés 3 fő főállású alpolgármesteri  tisztséget  hoz létre,  továbbá
szabályozza az alpolgármesterek megválasztásának módját,  és a lebonyolító szavazatszámláló
bizottságot. 



17. §   Az új bizottsági struktúrának megfelelően a bizottságok hatásköröket tartalmazó jegyzék
átdolgozásra került. 

18. § E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése szerint ha a szabályozás célja
másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben
az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirde-
tés időpontját.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt  Közgyűlést az előterjesztés  1. számú mellékletében szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására, mely álláspontunk szerint teljes mértékben eleget tesz  a
Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Törvényességi  Felügyeleti  Osztálya  által  az
FE/02/1187-1/2019. számon kibocsátott törvényességi felhívásában írt észrevételeknek.

Dunaújváros, 2019. december 19.

    Pintér Tamás s.k.
       polgármester



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2019. (……) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX XIX. törvény 33. §,
43. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 53. § (1) bekezdés b),  c),  e),  f),  l)  és j)  pontjában kapott
felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk  (1)  bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
 
 1. §  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A  polgármester  írásbeli  meghívóval  hívja  össze  a  közgyűlést.  A polgármesteri  és  a
helyettesítésre  kijelölt  alpolgármesteri  tisztség  egyidejű  betöltetlensége,  tartós
akadályoztatásuk esetén az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke hívja össze a
közgyűlést.”

2. §  A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „15. § (1)    A közgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni
       a) Fejér megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési 

képviselőjét, 
                b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
                c) a DVG Zrt. igazgatóságának elnökét,
                d) a polgármesteri hivatal osztályvezetőit,
                 e) a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét.”

3. §  A rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § E  fejezet  alkalmazásában  ülésvezetőn  a  polgármestert,  a  helyettesítésére  kijelölt
alpolgármestert, és az ügyrendi feldatokat ellátó bizottság elnökét kell érteni.”

4. §           A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (3) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon,  szavazófülke és urna igénybevételével
történik.  A titkos szavazásnál három  főből  álló  szavazatszámláló bizottságot kell a
közgyűlés jelenlévő tagjaiból  választani.  A  szavazatszámláló  bizottság  elnökét  az
ülésvezető javaslatára a közgyűlés választja meg.” 

5. §       A rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„41.§ (1) A közgyűlés nyilvános üléséről 3  példányban kell a jegyzőkönyvet elkészíteni.  A
jegyzőkönyv példányaihoz mellékelni kell a meghívót,  az írásbeli előterjesztéseket,  a
határozati  javaslatokat,  az  elfogadott önkormányzati  rendeleteket.  A  zárt  ülési
jegyzőkönyv két példányban készül.”

6. § A rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. § (1) A közgyűlés az alábbi állandó bizottságokat (a továbbiakban: bizottság) hozza létre:
a) Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, 

tagjainak létszáma: 9 fő, melyből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő; 
b) Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság,



tagjainak létszáma: 9 fő, melyből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő;
c) Oktatási, Kulturális ás Társadalmi Kapcsolati Bizottság,

tagjainak létszáma: 9 fő, melyből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő;
d) Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság,

tagjainak létszáma: 7 fő, melyből 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő;
e) Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság;

tagjainak létszáma: 9 fő, melyből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő; 
f) Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, 

tagjainak létszáma: 7 fő, melyből 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő.”

 7. §  A rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„52.   (1) A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság  döntésének  formája  a
következő: „Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság .…../20…… (hó, nap)
PGVB. határozata ….. cím -ról/ről”. 

         (2) A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság  ülésére  tanácskozási  joggal
meg kell hívni a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete képviselőjét.”

8. § A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„53. § (1) A  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottság  döntésének  formája  a  következő:
„Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság ..…../20…… (hó, nap) KKB. határozata
….. cím -ról/ről”.

          (2) A Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell
hívnia a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószer Egyeztető Fórum elnökét.”

9. §    A rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. § (1) Az  Oktatási,  Kulturális  ás  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottság  döntésének  formája  a
következő:  „Oktatási,  Kulturális  ás  Társadalmi  Kapcsolati  Bizottság  ..…../20…… (hó,
nap) OKTKB. határozata ….. cím -ról/ről”.

          (2) Az Oktatási, Kulturális ás Társadalmi Kapcsolati Bizottság ülésére tanácskozási joggal
meg kell hívni az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete képviselőjét.”

10. § A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55. § Az  Ifjúsági,  Sport  és  Turisztikai  Bizottság döntésének formája  a  következő:  „Ifjúsági,
Sport és Turisztikai Bizottság ..…../20…… (hó, nap) ISTB. határozata ….. cím -ról/ről”.”

11. § A rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„56. § (1) A  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottság  döntésének  formája  a  következő:
„Szociális,  Egészségügyi  és  Lakhatási  Bizottság..…../20……  (hó,  nap)  SZELB.
határozata ….. cím -ról/ről”.

 (2)  A Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell
hívni a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület képviselőjét.”

12. §         A rendelet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § (1)  A közgyűlés a képviselők közül egyes önkormányzati feladatok ellátására az alábbi ta-
nácsnokokat választja
a) idősügyi és szociális tanácsnok,
b) közbiztonsági tanácsnok,
c) ifjúságügyi tanácsnok.”

13. §         A rendelet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



         „63. § (1) A képviselő a közgyűlés - rendes és rendkívüli - üléséről való távolmaradását az ülés
         megkezdése  előtt  beérkezően,  írásban,  aláírással  ellátva  kell  bejelentenie  a

polgármesternek, a távollét okának megjelölésével. 

          (2)  A képviselő a bizottsági ülésekről való távolmaradását a bizottság elnökének köteles az
(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelenteni.

   (3) A teljes képviselői tiszteletdíj kifizetésének előfeltétele, hogy a képviselő a közgyűlések
és a bizottsági ülések -  ezeket együtt számolva -  legalább felén megjelenjen az adott
naptári hónapban. Nem számít távollétnek az igazolt távollét.

 (4)  Igazolt távollétnek minősül
           a) az önkormányzati képviselői munkával összefüggő hivatalos elfoglaltság,
           b) az állampolgári kötelezettség teljesítése,
           c) az orvosi igazolással igazolt keresőképtelenséggel járó betegség, gyógykezelés vagy 
           e) a halaszthatatlan vagy elháríthatatlan munkahelyi kötelezettség teljesítése. 

(5) Az ülésről (nyílt  és  zárt  ülés)  igazolatlanul  távol maradottnak kell tekinteni azt a
képviselőt  is,  aki a közgyűlés  vagy  a bizottság ülését -  a  berekesztés  előtt  az
ülésvezetőnek  jelzett  távozási  szándék  bejelentése  nélkül  -  elhagyja.  A  ülés
elhagyásának  időpontját  az  ülésről  készült  jegyzőkönyvben  -  a  képviselő  nevének
feltüntetésével együtt - rögzíteni kell. 

(6) A közgyűlésen való megjelenést a polgármester, a bizottsági ülésen való megjelenést a
bizottsági elnök a jelenléti íven kézjegyével igazolja.”

14. §         A rendelet 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „64. § (1) Amennyiben  a  képviselő  a  63.  §  (3)  bekezdésben  előírt  feltételt  nem  teljesíti  -  és
távollétét nem igazolja - az egy hónapra járó képviselői tiszteletdíjának negyedét - a
kötelezettség megszegésének naptári hónapját követő hónapban - meg kell vonni.

        (2)    Amennyiben a képviselő 63. § (3) bekezdésben előírt feltételt két egymást követő naptári
hónapban  nem  teljesíti  -  és  távollétét  nem  igazolja  -  egy  hónapra  járó  képviselő
tiszteletdíjának felét - a második havi kötelezettség megszegésének naptári hónapját

                követő hónapban - meg kell vonni.

       (3)     Amennyiben a képviselő az adott naptári hónap egyik közgyűlési, bizottsági ülésen sem
                jelenik meg - és távollétét nem igazolja - az egy hónapra járó képviselői tiszteletdíjának

    felét - a kötelezettség megszegésének naptári hónapját követő hónapban - meg kell
vonni.

(4)    Amennyiben a képviselő két egymást követő naptári hónap egyik közgyűlési, bizottsági
ülésen  sem  jelenik  meg  -  és  távollétét  nem  igazolja  -  az  egy  hónapra  járó  teljes
képviselői  tiszteletdíját  -  a  második  kötelezettség  megszegésének  naptári  hónapját
követő hónapban – meg kell vonni.

       (5) A  polgármesteri  hivatal  személyügyi  ügyek  intézését  végző  szervezeti  egysége  a
képviselők  közgyűlési,  bizottsági  ülésekről  való  távolléteiről  nyilvántartást  vezet.  A
képviselő e szervezeti egység felé nyújthatja be igazolását távolmaradásának okáról,
legkésőbb a tárgyhó utolsó előtti munkanapján.  

       (6)    A közgyűlés ülését, illetve a bizottság ülését előkészítő szervezeti egységek kötelesek
megküldeni  a  polgármesteri  hivatal  személyügyi  ügyek  intézését  végző  szervezeti
egysége részére az ülések jelenléti íveit.”

15. §         A rendelet 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„68. § (3) A polgármester illetményének,  illetménye emelésének megállapítására a Pénzügyi,
Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság tesz javaslatot.  Az alakuló ülésen a
polgármester alapilletményére a korelnök képviselő tesz javaslatot.  Amennyiben a
korelnököt alpolgármesternek választották,  a második legidősebb képviselő jogosult a
javaslattételre.”

16. §         A rendelet 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„71. § (1) A  közgyűlés  a  polgármester  javaslatára  -  titkos  szavazással  -  három  fő  főállású
alpolgármestert választ.

          (2) Az  alpolgármesterek  megválasztásakor  a  titkos  szavazást  a  33.  §  (3)  bekezdése
szerinti,  a  közgyűlés  tagjaiból  megválasztott  három  főből  álló  szavazatszámláló
bizottság bonyolítja le.

           (3) A polgármestert az általa kijelölt alpolgármester helyettesíti.
          (4) A polgármestert helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei a helyettesítéskor a

polgármesterével azonosak.” 

 17. §        A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 18. § (1) Ez  a  rendelet  2019.  december  19-én 11 órakor  hatályba lép,  és  a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

         (2)  Hatályát veszti a rendelet 58. § és 67. §-a. 

Pintér Tamás    Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2019. december 19-én kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző



a …./2019. (……) önkormányzati rendelet 1. melléklete

                      „1. melléklet a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

A közgyűlés bizottságainak feladat és hatásköre

1 . Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

1.1. előkészíti a közgyűlés gazdasági tárgyú  döntéseit,  melynek keretében  javaslatot
dolgoz ki az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére,  javítására,
előkészíti az önkormányzat gazdálkodását érintő önkormányzati rendelet-tervezetet
és azt az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal együtt a közgyűlés elé terjeszti, 

1.2. véleményezi  az  önkormányzat  vagyonát,  vagyongazdálkodását érintő rendelet-
tervezetet, vagy annak módosítását,

1.3. javaslatot dolgoz ki a kommunális és infrastrukturális fejlesztésekre, kezdeményezi,
irányítja és koordinálja a város-fejlesztési programok,  koncepciók kidolgozását,
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére, hasznosítására, 

1.4. a lakások,  lakóépületek elidegenítésére vonatkozó javaslat megtétele előtt a
Szociális,  Egészségügyi és Lakhatási Bizottság véleményét kikéri,  és  e
szakbizottsággal közösen a feladatot koordinálva kidolgozza az  önkormányzat
lakásgazdálkodási  programját,  a lakáshoz jutás,  a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásának rendszerét,

1.5. javaslatot dolgoz ki rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott
javaslatokat közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti

1.6. figyelemmel kíséri a lakosság kereskedelmi, ipari, idegenforgalmi szolgáltatásainak
alakulását, véleményezi az e tevékenységekkel kapcsolatos közgyűlési hatáskörbe
tartozó döntéseket,

1.7. figyelemmel kíséri a közgyűlés által létrehozott közhasznú jogállással rendelkező
szervezetek tevékenységét és előkészíti e szervezetek létrehozásának,  működési
feltételeinek biztosításával kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

1.8. javaslatot dolgoz ki –  az érintett bizottságokkal együttesen –  önkormányzati
gazdasági  társaság,  költségvetési  intézmény alapítására,  átalakítására,
korszerűsítésére vagy megszüntetésére,

1.9. előkészíti és koordinálja -  az illetékes bizottságok bevonásával -  az árak,  a
városüzemeltetéssel összefüggő díjak és a szociális ellátással kapcsolatos térítési
díjak megállapítását célzó közgyűlési döntéseket, 

1.10. javaslatot dolgoz ki munkahelyteremtő beruházások támogatására, ösztönzésére,

1.11. javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat átfogó vagyongazdálkodásával
kapcsolatosan,  javaslatot tesz az éves költségvetési terv készítése során a
vagyontárgyak értékesítésének témakörében,

1.12. előkészíti,  más előterjesztő esetén véleményezi a dunaújvárosi és térségi
projektekkel, beruházásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

1.13. a szakbizottság állásfoglalása mellett  véleményezi  a városrendezési szakfeladat-



ellátásához a költségvetési forrás biztosítását,

1.14. kezdeményezi fejlesztési koncepciók kidolgozását,

1.15. figyelemmel kíséri a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz
pályázat  benyújtására,  véleményezi  a  hazai  és  Európai  Uniós pályázatok
benyújtását,

1.16. véleményezi a közgyűlés többi bizottságának gazdasági kihatású előterjesztéseit, 
javaslatait,

1.17. véleményezi az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok
gazdálkodásával, működésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

1.18. véleményt nyilvánít  az  önkormányzat  többségi  befolyása  alatt  álló  gazdasági
társaságok tulajdonosi jogai gyakorlását érintő kérdésekben,

1.19. figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek betartását, a
főépítész  véleményének kikérése mellett javaslatot tesz azok módosítására,
kiegészítésére, új építési szabályzat és szabályozási tervek elkészítésére,

1.20. közreműködik az építési szabályzat és szabályozási tervekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztések területgazdálkodási szempontú véleményezésében,

1.21. közreműködik a város épített környezetének esztétikus kialakításában,

1.22. véleményezi,  és  javaslatot  tesz  az  éves  pénzmaradvány  felhasználására  és
felosztására, illetve az előirányzatok átcsoportosítására,

1.23. véleményezi a településfejlesztést és településrendezést érintő kérdéseket
tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezeteket,

1.24. véleményezi a vállalkozások ösztönzését,  területek,  ingatlanok elidegenítésre,
hasznosításra kijelölését,  ami helyi építési szabályzat és szabályozási
tervmódosítást igényel,

1.25. véleményezi a városesztétikai tárgyú előterjesztések, 

1.26. véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos 
közgyűlési döntések tervezetét,

1.27. véleményezi a főépítésznek a rendezési tervek hatályosulásának tapasztalatairól
szóló, a közgyűlés elé kerülő éves beszámolóját,

1.28. véleményezi a pályázati önrészekkel kapcsolatos, a költségvetést érintő közgyűlési 
előterjesztéseket,

1.29. véleményezi a városfejlesztés költségvetést érintő előterjesztéseit, 

1.30. véleményezi  egyes vagyontárgyak üzleti vagyonelemmé, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyonelemmé, korlátozottan
forgalomképes vagyon elemmé minősítéséről szóló közgyűlési előterjesztéseket, 

1.31. véleményezi  a  tulajdonost  megillető  jogok  átruházott  hatáskörben  történő
gyakorlásáról szóló közgyűlési előterjesztést (beszámolót),

1.32. véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő köz és egyéb területeken található



közművek, nyomvonal és pont jellegű építmények, valamint az ezekkel összefüggő
egyéb  al-  és  felépítmények  alatti  földterület  értékének  besorolására  vonatkozó
közgyűlési előterjesztést,

1.33. véleményezi  a  közérdekű  használati  vagy  szolgalmi  jog  alapításáért  járó
kártalanítás mértékéről szóló előterjesztéseket,

1.34. véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen
vagyonelem korlátozottan forgalomképessé, vagy üzleti vagyonelemmé, a
korlátozottan forgalomképes vagyonelem üzleti vagyonelemmé minősítéséről szóló
közgyűlési előterjesztéseket,

1.35. véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen
és korlátozottan forgalomképes vagyonelemre vezetékjog, földhasználat jog,
szolgalmi jog engedélyezését,

1.36. véleményezi  a  törzsvagyon  üzemeltetésbe,  bérbe,  valamint  használatba  és
haszonbérbeadását, (beleértve a polgármesteri hivatal helyiségeit is) amennyiben a
vagyontárgy bérbe adására irányuló szerződés időtartamától függetlenül,

1.37. véleményezi  a  forgalomképes  ingatlanok  tulajdonjogának  átruházásáról  és
hasznosításáról szóló előterjesztéseket,

1.38. véleményezi a forgalomképes egyéb vagyon, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok feletti rendelkezésről szóló előterjesztéseket,

1.39. véleményezi az egyedi értékű ingó vagyon értékesítéséről szóló előterjesztéseket,

1.40. véleményezi a  várhatóan törzsvagyonnak minősülő vagyon megszerzéséről szóló
előterjesztést,

1.41. véleményezi  a  forgalomképes  ingatlanok  tulajdonjogának  átruházásáról  és
hasznosításáról szóló előterjesztést,

1.42. véleményezi a forgalomképes egyéb vagyon, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok feletti rendelkezést,

1.43. véleményezi az egyedi értékű ingó vagyon értékesítését,

1.44. véleményezi a mindenkori költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
önkormányzati  rendeletében  meghatározott  ügymenet  szerint  a  támogatások
előirányzatainak felhasználásáról szóló döntést,

1.45. véleményezi  az önkormányzat által nyújtott, egyedi támogatások felhasználásáról
szóló beszámolókat,

1.46. véleményezi  a  forgalomképesnek  minősülő  vagyon  megszerzéséről  szóló
előterjesztéseket,

1.47. véleményezi  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  forgalomképes  üzleti  vagyonnal
való rendelkezéséről szóló előterjesztéseket,

1.48. véleményezi  a  költségvetési  szerv  részére  a  működéshez  szükséges  vagyon
használati  jogának,  biztosításával,  a  vagyon  hasznosításával  kapcsolatos
közgyűlési előterjesztést,

1.49. véleményezi  az  önkormányzat  költségvetési  szerv  egy  évet  meghaladóan  a



használatában  lévő,  átmenetileg  feleslegessé  vált  vagy  kihasználatlan ingó
vagyontárgyainak hasznosítását,

1.50. véleményezi  a  költségvetési  szerv  használatában  lévő  ingó  vagyoni  eszközök
értékesítését, selejtezését,

1.51. véleményezi  a  költségvetési  szerv  egy  éven  túli  átmenetileg  kihasználatlan
ingatlana, ingatlan rész bérbeadását, 

1.52. véleményezi - az ágazat szerint illetékes szakbizottság előzetes hozzájárulásával -
az  önkormányzati  költségvetési  szerv  és  használó  szervezet  között  kötendő
önkormányzati vagyont érintő olyan megállapodást,

1.53. véleményezi az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-,
bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adásáról (ajándékozása), szóló
előterjesztéseket,

1.54. véleményezi  vagyontárgy  tulajdon-  vagy  használati  jogának  ingyenes  vagy
kedvezményes megszerzésére irányuló előterjesztéseket,

1.55. véleményezi  az  önkormányzat  követeléseinek  éves  felülvizsgálatáról  szóló
előterjesztést,

1.56. véleményezi az önkormányzat behajthatatlan követeléseiről való lemondást,

1.57.  véleményezi  az  önkormányzat  behajthatatlan  követeléseinek  elengedésére
vonatkozó előterjesztést,

1.58. véleményezi  azon  előterjesztéseket,  amelyekben  alapján  az  önkormányzat
önkormányzati  vagyont  ingyenesen vagy kedvezményesen átenged,  illetve az őt
megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond,

1.59. véleményezi  az önkormányzatot  idegen tulajdonon megillető jogok gyakorlásával
összefüggő előterjesztéseket, 

1.60. véleményezi  az  építési  tevékenység  végzéséhez  szükséges  tulajdonosi
hozzájárulás megadásával összefüggő előterjesztéseket,

1.61. véleményezi  az  osztatlan  közös  tulajdon  megszüntetésével  kapcsolatos
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztéseket,

1.62. véleményezi a jogi személy létrehozására, létesítő okiratának módosítására irányuló
közgyűlési előterjesztéseket,

1.63. véleményt  nyilvánít  a gazdasági társaság legfőbb szervének törvény által
hatáskörébe tartozó jogainak gyakorlása kapcsán,

1.64. véleményezi  az  önkormányzat  egyszemélyes,  vagy  50%-ot  meghaladó  tulajdoni
részesedéssel  rendelkező  gazdasági  társasága  legfőbb  szervének  hatáskörébe
tartozó, jogok gyakorlására irányuló előterjesztéseket,

1.65. a gazdasági  társaság legfőbb szervében (taggyűlés,  közgyűlés)  történő
joggyakorlás érdekében a tagsági (részvényesi) jogok érvényesítésével összefüggő
előterjesztéseket  véleményezi, ha  többszemélyes gazdasági társaságban,
közhasznú jogállású szervezetben az önkormányzati tulajdonrész,  vagy szavazati
jog 10%, vagy a feletti,



1.66. véleményt nyilvánít, ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú jogállású
szervezetben az önkormányzati tulajdonrész, vagy szavazati jog 10% vagy a feletti,
úgy  a  társaság  legfőbb  szervének  (taggyűlés,  közgyűlés)  ülésén  a  tagsági
(részvényesi) jogok gyakorlásáról,

1.67. véleményt nyilvánít, ha többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú jogállású
szervezetben  lévő  önkormányzati  tulajdonrész,  vagy  szavazati  jog  10% alatti,  a
társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogok gyakorlásáról,

1.68. véleményezi a vagyonkezelői jog létesítésével, a vagyonkezelési szerződéskötéssel
összefüggő közgyűlési előterjesztéseket,

1.69. véleményezi  a  vagyonkezelésből  való  kivonásról,  vagyonkezelői  jog
megszüntetéséről,  a  vagyonkezelői  szerződés  módosításával  összefüggő
közgyűlési előterjesztéseket,

1.70. véleményezi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy
bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket,
ideértve a pályázati eljárás megindítását is,

1.71. véleményezi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy
bérbeadása,  illetve  más  módon  történő  hasznosítására  vonatkozó  pályázat,
versenytárgyalás kiírását,

1.72. lebonyolítja az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása,
illetve más módon történő hasznosítására vonatkozó versenytárgyalást és javaslatot
tesz a tulajdonosi jogkör gyakorlójának az eredmény megállapítására,

1.73. elvégzi  az  önkormányzati  vagyon  elidegenítése,  használatba  vagy  bérbeadása,
illetve  más  módon  történő  hasznosítására  vonatkozóan  beérkezett  pályázatok
bontását, 

1.74. véleményezi a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terveket,

1.75. véleményezi a költségvetési tervet,

1.76. véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet,

1.77. véleményezi az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet,

1.78. véleményezi a zárszámadási rendelet-tervezetet,

1.79. véleményezi  a  költségvetési  tartalékkal,  a  jóváhagyott  előirányzatok  közötti
átcsoportosítást,

1.80. véleményezi  a  költségvetés  bevételi  és  kiadási  oldalának  alakulásáról  szóló
közgyűlési tájékoztatót,

1.81. véleményezi  önkormányzat  hitel  felvételre,  kezesség  vállalásra,
kötvénykibocsátásra irányuló közgyűlési előterjesztéséket,

1.82. véleményez  minden  az  önkormányzat  azon  árubeszerzéséhez,  építési
beruházáshoz, szolgáltatás megrendeléshez, építési koncesszióhoz,  szolgáltatási
koncesszióhoz kapcsolódó döntést, amely a nettó 100.000,- Ft-ot meghaladja de a
közbeszerzési  értékhatárt  nem  éri  el  (pl.:  ajánlattevők  körének  kiválasztása,
ajánlatok értékelése),



1.83. véleményezi a Belső Ellenőrzési Osztály által előkészített tárgyévre vonatkozó éves
belső ellenőrzési  tervet,  valamint  a tárgyévet  követő évre vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet,

1.84. véleményezi  azon  az  önkormányzathoz  címzett  tulajdonosi  vételi  felajánlásokat,
amelyekre  a  költségvetési  rendeletben  betervezett  forrás  (előirányzat)  nem
található,

1.85. véleményezi  valamennyi  városfejlesztést  érintő hazai  és  Európai  Uniós forrásból
megvalósuló pályázatokkal,  vagy programokkal  kapcsolatos közgyűlés elé kerülő
előterjesztéseket,

1.86. véleményezi  az  elvi  állásfoglalást  igénylő  önkormányzati  vagyont  érintő
előterjesztéseket,

1.87. véleményezi a könyvtári állományból való törléssel kapcsolatos előterjesztéseket,

1.88. véleményezi -  az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen -  a hatósági
árakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket, rendelet-tervezeteket.

1.89. véleményezi a közgyűlési bizottságok költségvetést érintő előterjesztéseit,
javaslatait,

1.90. javaslatot dolgoz ki rövid-  és hosszú lejáratú hitelek felvételére és a kidolgozott
javaslatot közös előterjesztésben a közgyűlés elé terjeszti,

1.91. figyelemmel kíséri,  ellenőrzi az önkormányzat vagyongazdálkodását és javaslatot
tesz annak racionális megvalósítása, fejlesztése érdekében,

1.92. véleményezi a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés pénzügyi végrehajtását,

1.93. véleményezi a városfejlesztési terv végrehajtásáról szóló beszámolót,

1.94. áttekinti az ellenőrzés tapasztalatait mind az önkormányzat által alapított
költségvetési intézmények, mind pedig a helyi adók tekintetében,

1.95. véleményezi a beérkezett pénzügyi forrást igénylő kérelmeket, javaslatokat és azt a
közgyűlés elé terjeszti,

1.96. véleményezi a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi átcsoportosítási javaslatokat,

1.97. véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet,

1.98. véleményez valamennyi pénzügyi kihatással járó előterjesztést,

1.99. véleményezi az önkormányzat behajthatatlan követeléseiről való lemondásról szóló
előterjesztéseket,

1.100. véleményezi  az  önkormányzat  behajthatatlan  követeléseinek  elengedésére
vonatkozó előterjesztést.

1.101. előkészíti a városüzemeltetést érintő közgyűlési rendelet-tervezeteket,  határozat-
tervezeteket és azokat az illetékes szakbizottságokkal, szükség szerint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

1.102. javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetési (ideértve  a  hulladékgazdálkodást)
feladatok gazdaságosabb ellátására vonatkozóan, 



1.103. részt vesz a városüzemeltetést érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi,
költségvetési javaslatok kidolgozásában,

1.104. javaslatot tesz a város üzemeltetését szolgáló szolgáltatások díjainak
megállapítására,  módosítására,  az önkormányzati megbízott által üzemeltetett
szolgáltatások esetében a szolgáltató által javasolt díjak megállapításával
kapcsolatban véleményt nyilvánít,

1.105. véleményezi a városfejlesztést, városüzemeltetést érintő előterjesztéseket,

1.106. véleményezési jogot gyakorol az önkormányzat beszerzéséhez kapcsolódóan, ha
az nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá,

1.107. véleményezi a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet és azok
módosításait,

1.108. véleményezi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselői
tisztség betöltésére vonatkozó pályázat kiírását és elbírálását,

1.109. véleményezi  a városfejlesztést,  városüzemeltetést  érintő hazai  és Európai  Uniós
forrásból megvalósuló pályázatokkal, vagy programokkal kapcsolatos közgyűlés elé
kerülő előterjesztéseket,

1.110. véleményezi  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közutak,  közterületek,
közintézmények felújítására vonatkozó előterjesztéseket,

1.111. véleményezi a közterület elnevezésére vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket. 

2. Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság

2.1. előkészíti a város társadalmi bűnmegelőzésével,  közbiztonságával kapcsolatos
közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,

2.2.  kezdeményezi a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását szolgáló
közgyűlési hatáskörbe tartozó intézkedéseket és közreműködik a hozott
intézkedések   végrehajtásának    ellenőrzésében,

2.3. figyelemmel kíséri a „Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány”
működését és a működést segítő közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,

2.4. közreműködik az Európai  Uniós ügyekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok
előkészítésében,

2.5. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben Európai  Uniós
pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és költségvetési
szervei pályázati részvételét,

2.6. elősegíti a társadalmi bűnmegelőzési koncepció bizottsági feladatkörbe tartozó
operatív program elemeinek megvalósulását,

2.7. véleményezi Dunaújváros Rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a Dunaújvárosi
Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának kinevezésére vonatkozó javaslatot,

2.8. véleményezi a város közigazgatási területén lévő büntetés-végrehajtási intézet
gazdálkodó szervezet alapításával kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,



2.9. részt vesz a társadalmi bűnmegelőzést és közbiztonságot szolgáló éves és
hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

2.10. részt vesz a gazdasági program összeállításában a területéhez tartozó
kérdésekben,

2.11. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához
tartozó szakemberek esetében,

2.12. véleményezi a Dunaújvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum működésével kapcsolatos
előterjesztéseket,

2.13. figyelemmel kíséri az ifjúság kábítószerrel kapcsolatos helyzetét,  előkészíti és a
közgyűlés elé terjeszti az e felmérésből adódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket,

2.14. környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet és azok módosításait,

2.14. előkészíti  a környezetvédelmet érintő közgyűlési rendelet-tervezeteket,  határozat-
tervezeteket és azokat az illetékes szakbizottságokkal, szükség szerint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

2.15. javaslatokat dolgoz ki a légszennyezettség és a zajterhelés csökkentését szolgáló
intézkedésekre, a víztisztaság-védelmet, hulladékgazdálkodást, természetvédelmet,
környezeti nevelést,  szemléletformálást érintő feladatokra,  nem hatósági jellegű
feladatokra,

2.16. javaslatot dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek,  erdők
gyarapítására, ápolására, rekonstrukciójára,

2.17. részt vesz a környezetvédelmet érintő éves és hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi,
költségvetési javaslatok kidolgozásában,

2.18. a városfejlesztési és a költségvetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása során
javaslatot tesz a környezetvédelem és természetvédelem érdekeinek figyelembe
vételére és érvényesítésére,

2.19. javaslatot tesz a közgyűlés felé a környezetvédelmi alap környezet-  és
természetvédelmi célú felhasználására,

2.20. környezetvédelmi szempontból véleményezi a helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet és azok módosításait,

2.21. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához
tartozó szakemberek esetében.

3. Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság

3.1. figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
tevékenységét,  a városban folyó közművelődési,  kulturális tevékenységet,
véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti e  tevékenységek ellátását segítő,
korszerűsítő, közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket,

3.2. az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti a



köznevelést,  a kultúrát,  a  közművelődést,  és  a  civil  szervezeteket  érintő
önkormányzati rendelet-tervezeteket,

3.3. köznevelési,  kulturális,  közművelődési célú közalapítványok és közhasznú
társaságok tevékenységét figyelemmel kíséri és előkészíti a kapcsolódó közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket, közművelődési megállapodásokat,

3.4. javaslatot tesz a  kulturális és köznevelési  intézmény elnevezésére,  a köztéri
műalkotások létrehozására,  elhelyezésére,  áthelyezésére,  restaurálására,
megszüntetésére

3.5. részt vesz a  köznevelési,  kulturális ágazatot érintő éves és hosszabb távú
fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

3.6. javaslatot dolgoz ki a kultúrában,  közművelődésben tevékenykedő intézmények,
alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb civil szervezetek támogatására,

3.7. véleményezi a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás
keretében  biztosított  étkeztetés  térítési díjainak  megállapítására  vonatkozó
javaslatot,

3.8. a szükségleteket és lehetőségeket figyelembe véve javaslatot dolgoz ki a város civil
szervezetei támogatására,

3.9. véleményezi a közneveléssel,  kultúrával  kapcsolatos  önkormányzati  rendelet-
tervezeteket,

3.10. ellenőrzi és véleményezi a köznevelési,  kulturális intézmények gazdálkodását,
működését, munkáját,

3.11. közreműködik a  köznevelési,  kulturális intézmények vezetői megbízásához
kapcsolódó közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,

3.12. véleményezi a közgyűlés többi bizottságának köznevelésre, kultúrára kihatással
bíró előterjesztéseit, javaslatait,

3.13. kezdeményezi köznevelési,  képzőművészeti,  kulturális pályázatok kiírását,  és
részt vesz a pályázatok elbírálásában,

3.14. véleményt nyilvánít képzőművészeti alkotások szakmai elbírálásának
folyamatában, 

3.15. véleményt nyilvánít a helyi hagyományok ápolásáról,

3.16. véleményt nyilvánít a város arculatát alakító rendezvényekkel,  dekorációk
terveivel és kiadványok megjelentetésével kapcsolatban,

3.17. véleményt nyilvánít a helyi televíziózással,  rádiózással,  mozi üzemeltetéssel
kapcsolatos előterjesztésekről,

3.18. véleményezi a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos
közgyűlési döntések-tervezetét,

3.19. közreműködik a városesztétikai tárgyú előterjesztések véleményezésében,

3.20. közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus
kialakításában, 



3.21. véleményezési  jogot  gyakorol  a  köznevelési,  kulturális,  ifjúsági  és  sport
szervezetek,  és  más  egyéb  szervezetek  részére  ilyen  jogcímen  nyújtott
támogatás kapcsán,

3.22. állást  foglal  -  köznevelési,  kulturális  feladatok  esetén  -  az  önkormányzati
beszerzésre vonatkozó döntés meghozatala előtt,

3.23. véleményezi az óvodák működési körzetére továbbá az óvodák nyitva tartásának
rendjére vonatkozó előterjesztéseket,

3.24. véleményezi  az óvodákba történő jelentkezés módjáról,  a nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról szóló
előterjesztéseket,

3.25. véleményt  nyilvánít,  ha  az óvodai jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, a gyermekek felvételére vonatkozóan,

3.26. véleményezi a köznevelési és kulturális intézmények házirendjét,

3.27. véleményezi  fenntartói hatáskörben a maximális csoportlétszámtól való eltérés
engedélyezését,

3.28. véleményezi  az iskolai  kijelölt  körzetek  tervezetéről,  valamint  a  körzetek
módosításának kezdeményezéséről szóló határozat-tervezetet,

3.29. véleményezi  az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény nevelési
pedagógiai programjait, azok módosításait,

3.30. véleményezi  az önkormányzat által fenntartott intézmény intézményi
minőségirányítási programját, azok módosítását,

3.31. véleményezi a Dunaújvárosi Óvoda vezetője által készített beszámolókat,

3.32. véleményezi  a közművelődési és  közgyűjteményi  intézmények feladatait,
használati szabályait, működési módját,

3.33. országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő közreműködésével a
könyvtár és a közművelődési intézmény szakmai tevékenységét véleményezi,

3.34. véleményt  nyilvánít  a kulturális-közösségi civil szervezetben,  illetve kulturális
intézmény tevékenységét segítve kiemelkedő társadalmi munkát végzettek
jutalmazásáról,  a folyó költségvetési rendeletben e célra biztosított költségkeret
terhére,

3.35. véleményezi az önkormányzat megbízásából megjelentetett kiadványok árát, és
az értékesítés egyéb feltételeit,

3.36. véleményezi  a közművelődési,  közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel
kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátását,

3.37. véleményezi  a közművelődési és  közgyűjteményi  intézmények éves
munkatervét,

3.38. véleményezi a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát,

3.39. véleményezi az önkormányzat által fenntartott könyvtár és múzeum szervezeti és
működési szabályzatát, véleményezi a könyvtár feladatellátást,



3.40. véleményezi  a  könyvtári  állományból  való  törléssel  kapcsolatos
előterjesztéseket,

3.41. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához
tartozó szakemberek esetében,

3.42. közreműködik az Európai  Uniós ügyekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok
előkészítésében,

3.43. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben Európai  Uniós
pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és költségvetési
szervei pályázati részvételét,

3.44. kezdeményezi és előkészíti a nemzetiségi  önkormányzatokkal,  civil szervezetekkel
és az egyházakkal kapcsolatos közgyűlési döntéseket,

3.45. folyamatosan figyelemmel kíséri Dunaújváros meglévő nemzetközi és testvérvárosi
kapcsolatai működését és javaslatokat tesz a kapcsolatok  alakítására,  újabb
kapcsolatfelvételekre,

3.46. koordinálja és segíti az önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatainak
fejlődését,

3.47. figyelemmel kíséri  és  véleményezi az önkormányzat külkapcsolati tevékenységét,
protokolláris és hivatalos utaztatásokat, azokra javaslatot tesz,

3.48.  véleményezi a nemzetiségeket érintő helyi rendelettervezeteket, 

3.49. részt vesz a város hazai és nemzetközi kapcsolatait érintő éves és hosszabb távú
fejlesztési, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

3.50. részt vesz a gazdasági program összeállításában a területéhez tartozó
kérdésekben,

3.51. nemzetiségi önkormányzatok esetében javaslatot tesz az önkormányzati támogatás
mértékére,

3.52. kapcsolatot alakít ki és ápol a parlamenti, kormányzati, regionális és Európai Uniós
feladatkörrel rendelkező szervezetekkel,

3.53. részt vesz a nemzetiségeket, a civil szervezeteket és az egyházakat érintő éves és
hosszabb távú fejlesztési, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában.

4.  Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság

4.1. figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
tevékenységét,  a városban folyó közművelődési,  kulturális tevékenységet,  a város
ifjúságának kulturális,  oktatási,  egészségügyi,  szociális,  sportolási,  közéleti
aktivitási,  szórakozási helyzetét,  a pályakezdők munkába állásának lehetőségeit,  a
hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeit,  véleményezi és a közgyűlés elé
terjeszti e feladatok ellátását segítő,  korszerűsítő,  közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket,

4.2. a közgyűlés elé terjeszti Dunaújváros Sportkoncepcióját és Ifjúsági Koncepcióját,
valamint figyelemmel kíséri annak végrehajtását, megvalósulását, 



4.3. figyelemmel kíséri az ifjúság kábítószerrel kapcsolatos helyzetét,  előkészíti és a
közgyűlés elé terjeszti az e felmérésből adódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket,

4.4. az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti a
sportot érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket,

4.5. az ifjúság nevelését segítő és sport célú közalapítványok és közhasznú társaságok
létrehozását kezdeményezi,  figyelemmel kíséri az e tevékenységi körben  működő
alapítványok tevékenységét és a kapcsolódó közgyűlési hatáskörbe tartozó
döntéseket, 

4.6. közreműködik  az ifjúságpolitikát és a sportot érintő éves és hosszabb távú
fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

4.7. véleményezi a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás
keretében  biztosított  étkeztetés  térítési díjainak  megállapítására  vonatkozó
javaslatot,

4.8.  a szükségleteket és lehetőségeket figyelembe véve javaslatot dolgoz ki a város
ifjúsággal foglalkozó civil szervezetei támogatására, tanácsadás, működést könnyítő
irodai szolgáltatás és esetlegesen anyagi támogatás keretein belül,

4.9. felügyeli és ellenőrzi az ifjúsági és sportcélokra adott felajánlások felhasználását,

4.10. javaslatot dolgoz ki a város versenysportjának és szabadidő sportjának
támogatására,

4.11. véleményezi az  ifjúsággal,  és  sporttal kapcsolatos  önkormányzati  rendelet-
tervezeteket,

4.12. ellátja  a  sporttal,  olimpia  kvótaszerzéssel,  és  sportlétesítmény  bérleti  díjak
támogatásával  kapcsolatos  önkormányzati  rendeletekben előírt  véleményezési
jogát, 

4.13. véleményezi a közgyűlés többi bizottságának az ifjúságra és a sportra hatással
bíró előterjesztéseit, javaslatait,

4.14. véleményezi a  sportcélú létesítmények használatával,  hasznosításával,
átvételével kapcsolatos javaslatokat, beszámolókat,

4.15. kezdeményezi ifjúsági és sport pályázatok kiírását, és  részt vesz a pályázatok
elbírálásában,

4.16. véleményezési jogot gyakorol az ifjúsági és sport  szervezetek, és más egyéb
szervezetek részére ilyen jogcímen nyújtott támogatás kapcsán,

4.17. állást foglal -  ifjúsági és sport feladatok esetén -  az önkormányzati beszerzésre
vonatkozó döntés meghozatala előtt,

4.18. előkészíti a turisztikát érintő közgyűlési rendelet-tervezeteket,  határozat-
tervezeteket és azokat az illetékes szakbizottságokkal,  szükség szerint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

4.19. véleményezi a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. éves



munkatervét és beszámolóját,

4.20. figyelemmel kíséri a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
működését, javaslatot tesz szervezeti és személyi feltételeinek biztosítására,

4.21. javaslatokat dolgoz ki a város turisztikai vonzerejének erősítésére, fejlesztésére,

4.22. kezdeményezi a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben a turizmussal
kapcsolatos pénzforrások elnyerésére kiírt pályázatokon az önkormányzat és
költségvetési szervei pályázati részvételét,

4.23. közreműködik a turisztikát érintő éves és hosszabb távú fejlesztési,  pénzügyi,
költségvetési javaslatok kidolgozásában,

4.24. javaslatot tesz az idegenforgalmi adó mértékére,  felhasználására,  és az
idegenforgalmi célú fejlesztésekre,

4.25. közreműködik a város idegenforgalmi programjának előkészítésében,  majd a
jóváhagyott program megvalósítását koordinálja,

4.26. közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős - a szakterületeket
érintő - rendezvények előkészítésében, 

4.27. közreműködik a turizmushoz kapcsolódó oktatási rendszer,  a szakmai képzés,
továbbképzés fejlesztésében, feltételeinek javításában

4.28. véleményezési jogot gyakorol az  önkormányzat  tárgy  szerinti  beszerzéséhez
kapcsolódóan, ha az nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá,

4.29. véleményezi a közgyűlés hatáskörébe tartozó turisztikai,  idegenforgalmi
kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,  turisztikai fejlesztési koncepciókat,
programokat,

4.30. véleményezi  valamennyi  turisztikát  érintő  hazai  és  Európai  Uniós  forrásból
megvalósuló pályázatokkal, vagy programokkal kapcsolatos közgyűlés elé kerülő
előterjesztéseket.

5. Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

5. 1. figyelemmel kíséri az egészségügyi, ezen belül a betegellátási, valamint  gyógyító-,
megelőző tevékenységet, és az alapellátást végző orvosi szolgálatok működését, az
önkormányzathoz tartozó egészségügyi intézmények tevékenységét,  előkészíti és
közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő,  korszerűsítő közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket,

5.2. a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve,  javaslatot dolgoz ki,  illetve
véleményezi  az önkormányzat által fenntartott egészségügyi,  szociális,
gyermekjóléti és  gyermekvédelmi  intézmények fejlesztésére,  korszerűsítésére,
átszervezésére,  megszüntetésére vonatkozó  előterjesztéseket,  a  kidolgozott
javaslatokat az érintett bizottságok véleményének kikérése mellett a közgyűlés elé
terjeszti,

5.3. a szükségleteket és a lehetőségeket felmérve,  javaslatot dolgoz ki,  illetve
véleményezi  az  alapellátást  végző  orvosok  és  egészségügyi  szakdolgozók
működésének támogatásra, munkájuk segítésére és a kidolgozott előterjesztéseket,
a kidolgozott javaslatokat az érintett bizottságok véleményének kikérése mellett a
közgyűlés elé terjeszti,



5.4. véleményezi az egészségügyi, szociális,  gyermekjóléti és  gyermekvédelmi
ellátórendszert érintő önkormányzati  rendelet-tervezeteket,  mint szakmai bizottság
döntés-előkészítő munkát végez és azokat az Ügyrendi,  Igazgatási és Jogi
Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.5. előkészíti a lakások bérletével kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket és
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.6. figyelemmel kíséri a város és térségének egészségügyi kapcsolatát, annak    
együttműködését, az önkormányzatok területén létrejövő és működő egészségügyi 
szolgálatok, és intézmény működését,

5.7. figyelemmel kíséri a város szociális ellátásának tevékenységét, véleményezi, illetve
előkészíti és közgyűlés elé terjeszti e feladatok ellátását segítő közgyűlési
hatáskörbe tartozó döntéseket,

5.8. javaslatokat dolgoz ki konkrét szociális intézkedések megtételére,

5.9. véleményezi  a szociális rászorultsági  alapon  nyújtott  települési  támogatásokat
szabályozó  önkormányzati  rendelet-tervezetet,  annak  módosítását és  azt az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

5.10. közreműködik az egészségügyi ágazatot,  a  szociális és  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi  ellátást érintő éves és hosszabb távú fejlesztési,  felújítási,
pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

5.11. közreműködik  a szociális térítési és az egészségügyi szolgáltatási díjak
megállapításában, véleményezi az ezekkel kapcsolatos javaslatokat,

5.12. véleményezi a lakbérek megállapításával kapcsolatos javaslatokat,

5.13. közreműködik az egészségügyi,  gyermekjóléti,  szociális intézmények vezetői
beosztására kiírt közgyűlési pályázatok elbírálásának döntés-előkészítésében,

5.14. véleményezi,  illetve  javaslatot nyújt a szociális,  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi
ügyekben, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatok ellen benyújtott
fellebbezések másodfokú elbírálásához,

5.15. javaslatot nyújt az  átruházott hatáskörben hozott települési támogatások ügyében
hozott  polgármesteri határozatok ellen benyújtott fellebbezések másodfokú
elbírálásához,

5.16. javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó intézmények vezetőjének döntése
ellen benyújtott fellebbezések másodfokú elbírálásához,

    5.17. a közgyűlés által meghatározott költségvetési keretösszegen belül javaslatot tesz
egészségügyi és szociális tevékenységet ellátó alapítványok közgyűlési
támogatására,

5.18. közreműködik az egészségügyi és szociális szakmai feladatokra,  egészségügyi és
szociális  feladatokat ellátó társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázatok
előkészítésében, 

5.19. véleményezi a háziorvosi,  a házi gyermekorvosi,  a felnőtt és gyermek  fogorvosi
praxissal,  a védőnői,  a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos
javaslatokat, döntési tervezeteket,



5.20. véleményezi  a  háziorvosi,  gyermek  háziorvosi,  a  felnőtt és gyermek  fogorvosi,
továbbá egészségügyi intézmények éves beszámolóját,

5.21. az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsággal együtt  véleményezi az egészségügyi
alapellátást  végző  szolgáltatókkal  kötendő  feladat-ellátási/megbízási  szerződések
tartalmát, annak módosítását, megszüntetését, 

5.22. javaslatot ad az önkormányzati bérlakások  és  szakemberlakások bérbeadására,
ideértve azt az esetet is, amikor elemi kár sújtotta lakás lakhatatlanná válása miatt
kell önkormányzati bérlakást biztosítani,  

5.23. véleményezi  a  költségelvű  lakbér  szociális  alapú  lakbérre,  a  piaci  alapú  lakbér
költségelvű lakbérre történő ideiglenes csökkentésére irányuló kérelmeket,

5.24. véleményt  nyilvánít  önkormányzati  tulajdonú  lakás elidegenítését célzó
intézkedésekről, 

5.25.  véleményezi a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozási szándékot,

5.26. véleményezi a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által
benyújtott Bursa Hungarica „A”  és „B”  típusú pályázatokat,  a hallgatóknak nyújtott
szociális ösztöndíjak helyi önkormányzati ösztöndíjrészének mértékét;  az éves
felülvizsgálatokat a „B” típusú pályázaton nyertes hallgatók esetében 

5.27. véleményezi  az Egészségmegőrzési  Központ  szervezeti és működési
szabályzatát,

    
5.28. véleményezi a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szervezeti és

működési szabályzatát, szakmai programját,

5.29. véleményezi a személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátást nyújtó szociális
intézmények házirendjét, 

5.30. véleményezi  az  ellátási,  támogatási  szerződést  azon  természetes  személyekkel,
szervezetekkel, amelyek önkormányzati feladatot látnak el,

5.31. véleményezi a szakember lakás új bérlőjére vonatkozó javaslatokat az ágazatához 
tartozó szakemberek esetében.

6. Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

6.1. a közgyűlés elé terjeszti - valamennyi bizottsággal közösen - a Közgyűlés Szervezeti és
Működési Szabályzatáról  szóló önkormányzati  rendelet-tervezetet,  figyelemmel kíséri
annak alkalmazását,  javaslatot tesz a módosítására,  kiegészítésére vagy  új
önkormányzati rendelet megalkotására,

6.2. valamennyi  közgyűlés  elé  kerülő  előterjesztés  közgyűlési  tárgyalásra  való
alkalmasságáról véleményt nyilvánít, 

6.3. a közgyűlés bizottságai által előkészített,  illetve  véleményezett rendelet-tervezeteket
jogszabály-szerkesztési és törvényességi szempontból felülvizsgálja és a
szakbizottsággal közösen a közgyűlés elé terjeszti,

6.4. vizsgálja -  az  ágazatilag  érintett  bizottságokkal együttesen -  a hatályos rendeletek
végrehajtását,  szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását,  kiegészítését,



hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását,

6.5. gondoskodik az önkormányzati rendeletek választási  ciklusonkénti teljes  körű
felülvizsgálatáról,  

6.6. a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés hatáskörébe tartozó választás,  kinevezés,
megbízás,  felmentés,  megbízás visszavonása tárgyában azon előterjesztést,  amely
nem tartozik más bizottság feladatkörébe,

6.7. véleményezi a helyi népszavazással kapcsolatos közgyűlési előterjesztést,

6.8. véleményezi  a  választási  bizottságok  tagjainak  megválasztásáról  szóló  közgyűlési
előterjesztést, 

6.9. közgyűlés elé terjeszti önkormányzati társulás létrehozására,  társuláshoz,  érdek-
képviseleti szervezethez való csatlakozásra irányuló előterjesztést,

6.10. közgyűlés elé terjeszti külföldi önkormányzattal való együttműködésről,  nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozásról szóló előterjesztést,

6.11. közgyűlés elé terjeszti az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezéséről
szóló előterjesztést,

6.12. közgyűlés elé terjeszti a bíróságok ülnökeinek választásáról szóló előterjesztést,

6.13. vizsgálja  a  közgyűlési  képviselők,  a  polgármester,  az  alpolgármesterek
összeférhetetlenségi,  méltatlansági  ügyeit,  közgyűlés  elé  terjeszti  a  közgyűlési
képviselők,  a  polgármester,  az  alpolgármesterek  összeférhetetlenségi,  méltatlansági
ügyében készült előterjesztést,

6.14. ellátja a polgármester,  az alpolgármesterek és a közgyűlési képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat,  közgyűlés elé terjeszti a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos előterjesztést,

6.15. közgyűlés elé terjeszti a képviselők méltatlansági, kötelezettség-szegési ügyeit érintő
előterjesztéseket,

6.16. állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási ügyekben,

6.17. véleményezi a kártérítési igény érvényesítéséről szóló előterjesztéseket. 

6.18. véleményezi a polgármesteri hivatal belső szervezeti  kialakításának  jóváhagyására
irányuló polgármesteri javaslatot,

6.19. figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek,
javaslatainak intézését,

6.20. az érintett szakbizottságok kérésére állást foglal jogi természetű ügyekben,

6.21. véleményezi az önkormányzat által kötendő szerződések,  megállapodások, illetve az
önkormányzat által kiírásara kerülő pályázatok tervezeteit,

6.22. véleményezi az önkormányzat által alapított és alapítandó közalapítványok, 
költségvetési szervek, intézmények, társaságok, társulások, egyéb szervek alapítására 
irányuló előterjesztést, továbbá ezek alapító okiratait, társasági szerződéseit, egyéb - a 
közgyűlés hatáskörébe tartozó - szabályzatait.”



Az előterjesztés 2. számú melléklete

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap

Hatásvizsgálat
típusa* 

előzetes / utólagos

Vizsgálat dátuma 2019. december 12.

Vizsgált rendelet
megnevezése

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
               37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálati javaslata

1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
 Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5

Azonosított érintetti
csoportok

megnevezése:

közgyűlési
képviselők 

polgárm. hiv.
alkalmazottai

bizottsági
tagok

lakosság -

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):
szakmai szakmai szakmai érdekvédelmi -

Viselkedésük
(semleges vagy

blokkoló):
 semleges semleges semleges semleges -

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása

Vizsgálandó hatás 
Ügyfelekre
gyakorolt

hatás

Foglalkoztatásr
a, szociális
helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetr
e gyakorolt

hatás

Gazdaságra,
költségvetésre

gyakorolt
hatás

Egészségre
gyakorolt

hatás

Hatás (probléma)
leírása

 -  - - - - 

Melyik érintett
csoporttal

kapcsolatos?
 -  - - - - 

Hatása az érintett
csoportra:

-  - - - - 

érintett jogszabályi
rendelkezés/ek (§)

- - - - - 

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)

Költségbecslés

Számszerűsít
hető költség

tétel**
- 

Számszerűsít
hető költség

mértéke

-

Egyéb
költségek***

megnevezése
 hivatali adminisztrációs költségcsökkenés

Egyéb költség
számszerűsít

ett
mértéke**** 

(pl.: esetleges
kártérítés)

 -

Költség
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

-

Költség várható
mértéke 

(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x
költség mennyisége =

Számítás eredménye -



Várható haszon
mértéke

- 

Várható költség
mértéke a várható
haszonhoz képest*

alacsony / közepes / magas

Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem

Módosítási javaslat      

Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges

Vizsgálat dátuma -  
Vizsgált

jogszabály/rendelkezés
 -

Érintett csoportok
megnevezése

 -

Hatása az érintettekre  -

A rendelkezésben
foglalt információs

kötelezettség
megnevezése

 -

Adminisztratív költség

Adminisztratív
tevékenységek

költsége
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás
eredménye

- 

Adminisztratív
tevékenység
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

- 

Adminisztrációs teher
mértéke (számítás)

adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége
=

Számítás eredménye  -

Adminisztrációs teher
minősítése*

elhanyagolható / közepes / jelentős

Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem

Módosítási javaslat -

* A megfelelő állítás aláhúzandó!
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben. 
**** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni, 
amely a rendelkezés miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) 
vagy az elmaradó haszon (pl. árbevétel-kiesés) nagyságát tükrözik.
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