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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. A polgármesterre átruházott hatáskörök 

1. § A költségvetésben meglévő keret terhére, eltérő rendelkezés hiányában, az aszerinti, nettó 

1 m Ft értéket el nem érő beszerzés megindítására, lefolytatására, a beszerzéssel kapcsolatos 

műszaki tartalom meghatározására, módosítására, a nyertes kiválasztására a polgármester 

jogosult. A beszerzések rendjét a költségvetési rendelet tartalmazza. E beszerzésekkel 

kapcsolatos szerződések megkötésére, a módosítások aláírására és a teljesítés igazolására a 

polgármester jogosult. 

2. §1 A 11. és 13/A. §-ban foglalt beszerzések lefolytatására, a nyertes kiválasztására, a 

szerződések megkötésére, a módosítások aláírására és a teljesítés igazolására a polgármester 

jogosult. 

3. § A teljes egészében, vagy részben Európai Uniós, vagy hazai forrásból származó 

támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződésének aláírására a polgármester 

jogosult. A projekt megvalósítása érdekében szükséges támogatási szerződés módosítások 

aláírására a polgármester jogosult a képviselő-testület által a projektre megállapított fedezet 

erejéig. 

4. § A polgármester dönt az önkormányzati tulajdont érintő háziorvosi praxis telephely 

bejegyzésének engedélyezéséről. 

5. § Az önkormányzati támogatási szerződések aláírására a polgármester jogosult. 

6. § A polgármester dönt a szociális temetés megállapításáról vagy elutasításáról, a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján az önkormányzatot terhelő költségek 

kifizetéséről. 

6/A. §2 Dönt a Kisváros című helyi újsággal kapcsolatos kérdésekben. 

2. A jegyzőre átruházott hatáskörök 

7. § A jegyző dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

a) 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás rendjéről, 

b) 12. § (5) bekezdése szerinti reklámcélú tárgyak eltávolításáról, 

c) 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti korlátozásról, elterelésről, és az (5) bekezdés 

szerinti korlátozásról, 

d) 34. § (2) bekezdése szerinti forgalmi rend megváltoztatásáról a forgalmi 

körülményekre tekintettel, a (3) bekezdés szerinti nyilvántartás rendjéről, a (4) 

bekezdés szerinti figyelmeztetésről, korlátozásról, lezárásról, a (6) bekezdés szerinti 

értesítésről. 

e) 36. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulásról, valamint a feltételek meghatározásáról, 

f) 37. § (2) bekezdése szerinti ügyekben a hozzájárulásról, a díj, pótdíj megállapításáról, 

a közlekedési hatóság megkereséséről, 

g) 39. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulásról, 

 
1 Módosította a 26/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. december 13. napjától. 

2 Beépítette a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. Módosította a 26/2019. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 13. napjától.  
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h) 41. § (2) bekezdése szerinti felszólításról, a közlekedési hatóság megkereséséről, 

i) 42. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásról, 

j) 42/A. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulásról, 

k) 43. § (1) bekezdése szerinti közúti jelzés, mozgatható hóvédmű elhelyezéséről és 

fenntartásáról. 

 

3. Bizottságok döntés előkészítő feladatai 

8. § Döntés előkészítő feladata körében a bizottság jogosult: 

a) bármely ügyet a képviselő-testület elé terjeszteni, 

b) az előterjesztett indítványokat a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni és ezt 

követően a testület elé terjeszteni, 

c) a polgármestert, az alpolgármestert felkérni adott témakörök megvizsgálására és 

előkészítésére határidő megjelölésével,  

d) külső szakértők bevonását kezdeményezni a bizottság munkájába. 

4. A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott feladat- és 

hatáskörök 

9. § A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a 

következők: 

 

a) épített és természeti környezet védelme, 

b) 3 

c) vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás fenntartási, karbantartási feladatai 

d) helyi közutak és közterületek fenntartása, parkolás rendjével kapcsolatos feladatok 

e) helyi tömegközlekedés és köztisztaság, településtisztaság, ez utóbbi tekintetében 

különösen a hulladékkezelés fenntartása, működtetése 

f) közvilágítás,  

g) távhő-szolgáltatás, 

h) állattartás, állategészségügy, 

i) köztemető fenntartása, 

j) közbiztonság helyi feladatai. 

 

10. § A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság különösen az alábbi feladatokat 

látja el: 

a) javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helyiségek bérleti díjára, 

valamint a közterület-foglalások díjára; 

b) 4 

c) véleményezi az önkormányzati vagyon forgalomképtelenségének megszüntetéséről 

szóló javaslatot; 

d) javaslatot tesz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, beruházási programok 

megvalósítására; 

e) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az 

elkészült rendelet-tervezeteket, különösen a következő tárgykörökben: 

 
3 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 

4 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 
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környezetvédelem, állattartás, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás, a közterületek rendje; 

f) javaslatot tesz az úthálózat karbantartására, 

g) véleményezi az önkormányzati fenntartású intézmények felújításával, 

karbantartásával kapcsolatos kérelmeket, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre; 

h) javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi programjában foglalt feladatok 

végrehajtására, szükség szerint felülvizsgálja azokat; 

i) javaslatot tesz a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a 

csendes övezetek kialakítására, a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok 

megállapítására; 

j) javaslatot tesz a levegőtisztaság-védelmi övezetek kijelölésére, illetve a rendkívüli 

levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv, füstköd-riadó terv megállapítására; 

k) elősegíti az önkormányzat parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatainak ellátását; 

l) 5) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, 

egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását; 

m) figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz és ellenőrzi a közlekedésügyi 

feladatok, közvilágítási feladatok megvalósítását, a település hulladékkezelését, a 

hulladék ártalmatlanítását, a település ivóvíz bázisának védelmét, az ivóvízellátás 

biztosítását, a szennyvízkezelés problémáinak megoldását, a csapadékelvezetés 

megvalósulását; 

n) 6 kiírja a pályázatot a „Környezetvédelmi Alap” keretre, valamint javaslatot tesz a 

beérkező pályázatok elbírálására; 

o) kezdeményezi, szervezi a környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket, 

közreműködik lebonyolításukban; 

p) véleményezi a köztemető fenntartásával kapcsolatos javaslatokat; 

q) közreműködik a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, véleményezi a 

rendőrkapitánysággal, polgárőrséggel kötendő megállapodásokat, valamint elkészíti 

a közbiztonsággal kapcsolatos pályázatokat. 

r) foglalkozik minden olyan üggyel, amelyet a bizottság szakterülete szempontjából 

fontosnak tart. 

11. § 7 A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az 1. §-ban foglaltakat ide nem 

értve dönthet a költségvetésben meglévő keret terhére, az aszerinti, közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő, szakterületéhez tartozó feladatokra vonatkozó beszerzés megindításáról, a 

beszerzéssel kapcsolatos műszaki tartalom meghatározásáról, módosításáról. A beszerzések 

rendjét a költségvetési rendelet tartalmazza.  

5. A Városfejlesztési Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

12. § A Városfejlesztési Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: 

a) településrendezés és településfejlesztés, 

b) városszerkezet kialakításával kapcsolatos kérdések 

c) építésügy 

d) fejlesztéspolitikai kérdések 

e) civil kapcsolatok, partnerségi háló kialakítása a településfejlesztéssel összefüggésben 

 

 
5 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 

6 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 

7 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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13. § A Városfejlesztési Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 

a) közreműködik a település szerkezeti és szabályozási tervének kidolgozásában, 

javaslatot tesz építési, fejlesztési ügyekben; 

b) felülvizsgálja a település közlekedési, településfejlesztési koncepcióját; 

c) véleményezi és javaslatot tesz a településfejlesztést magában foglaló ágazati 

szakirányú fejlesztési koncepciók elkészítésére, felülvizsgálatára; 

d) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra érkező vásárlási, 

bérbevételi ajánlatokat;  

e) véleményezi a belterületbe csatolás iránti kérelmeket; 

f) javaslatot tesz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, beruházási programok 

megvalósítására; 

g) 8 

h) véleményezi a szakterületéhez tartozó együttműködési megállapodások megkötését, 

módosítását; 

i) javaslatot tesz az úthálózat fejlesztésére; 

j) ellenőrzi az önkormányzati beruházások megvalósulását; 

k) foglalkozik minden olyan üggyel, amelyet a bizottság szakterülete szempontjából 

fontosnak tart; 

l) kezdeményezi a településfejlesztéssel, beruházások tervezésével kapcsolatos 

lakossági fórumok, ad-hoc bizottságok és tematikus civil munkacsoportok 

létrehozását; 

m)  9 figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, 

egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását; 

n) véleményezi az önkormányzatnak alapítványhoz, egyesülethez, vagy szövetséghez 

történő csatlakozását; 

o) 10 

p) véleményezi az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére, 

megszüntetésére vonatkozó javaslatokat; 

 

13/A. §11 A Városfejlesztési Bizottság az 1. §-ban foglaltakat ide nem értve dönthet a 

költségvetésben meglévő keret terhére, az aszerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 

szakterületéhez tartozó feladatokra vonatkozó beszerzés megindításáról, a beszerzéssel 

kapcsolatos műszaki tartalom meghatározásáról, módosításáról. A beszerzések rendjét a 

költségvetési rendelet tartalmazza.  

6. A Pénzügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

14. § A Pénzügyi Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: 

a) gazdálkodás, beszámolás, 

b) adózás, 

c) belső ellenőrzés, 

d) adósságot keletkeztető ügyletek, 

e) képviselő-testület és bizottságok működésével, tagjaival kapcsolatos feladatok, 

f) Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok. 

 
8 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 
9 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 

10 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 

11 Beépítette a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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15. § 12 A Pénzügyi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 

1. javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítására, 

jutalmazására; 

2. véleményezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban Mötv.) 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat; 

3. véleményezi a költségvetési rendelet év közbeni módosításait; 

4. javaslatot tesz a helyi adózásról szóló rendelet felülvizsgálatára, módosítására; 

5. a Mötv. 120. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl ellenőrizheti az önkormányzat 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása felhasználását; 

6. az Mötv. 120. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl folyamatosan figyelemmel 

kíséri az önkormányzati gazdálkodás folyamatát, az önkormányzat likviditási problémáit 

és értékeli az azokat előidéző okokat; 

7. javaslatot tesz az éves ellenőrzési jelentések elfogadására; 

8. véleményezi mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatásai vannak, 

amennyiben a tárgyévi költségvetési rendelet konkrét keretet az adott célra nem tartalmaz; 

9. véleményezi a pótelőirányzat kérelmeket; 

10. figyelemmel kíséri és vizsgálja az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

érvényesülését, kidolgozza a szükségesnek vélt módosítások pontos javaslatait; 

11. a képviselő és bizottsági tag felkérésére vizsgálja az adott bizottság jogszerű működését; 

12. tárgy szerinti illetékes bizottság hiányában javaslatot tesz a rendeletek felülvizsgálatára, 

véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; 

13. figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat rendeletalkotási tevékenysége megfelel-e a 

központi rendelkezéseknek. Szükség esetén javaslatot tesz a szabályozásra, 

rendeletalkotásra; 

14. szükség esetén figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatainak végrehajtását; 

15. szükség esetén ellenőrzi a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának 

érvényesülését, véleményezi a hatáskör átruházásokra vonatkozó előterjesztéseket; 

16. állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközések esetén; 

17. ellenőrzi a képviselő-testület tagjait megillető jogok és az őket terhelő kötelességek 

érvényesülését és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét; 

18. véleményezi a képviselő, bizottság elnöke, tagja és a nem képviselő bizottsági tag 

tiszteletdíj mérséklésére, természetbeni juttatás megvonására vonatkozó javaslatot; 

19. javaslatot tesz a bizottságok tagjainak megválasztására, előkészíti bármely bizottsági tag 

tagságának megszűnésére vonatkozó indítványt; 

20. kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a 

nem képviselő bizottsági tag vonatkozásában az írásban benyújtott etikai vonatkozású 

bejelentéseket, panaszokat, s ennek megfelelően intézkedést kezdeményez; 

21. előterjesztést készít a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, 

méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos ügyekben; 

22. tárgy szerint illetékes bizottság hiányában, illetve szakterületét érintően véleményezi az 

önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának tartalmát, annak módosítására 

javaslatot tesz; 

23. az országgyűlési- és helyi önkormányzati választással, a népszavazással összefüggő 

ügyek előkészítésében közreműködik; 

24. tárgy szerint illetékes bizottság hiányában figyelemmel kíséri a közalapítványok 

tevékenységét; 

25. véleményezi a szakterületét érintő közszolgálati szervek éves beszámolóját; 

26. javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére; 

 
12 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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27. javaslatot tesz a képviselő-testület éves közmeghallgatásának időpontjára és napirendjére. 

 

16. § A Pénzügyi Bizottság dönt a helyi önkormányzatra vonatkozó 

a) belső ellenőrzési kézikönyv elfogadásáról, 

b) a tárgyévet követő év belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 

7. A Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladatkörök 

17. § A Tulajdonosi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: véleményezi az 

önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jogainak gyakorlásával 

kapcsolatos, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdéseket. 

8. A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

18. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: 

a) egészségügyi és szociális ellátás, gyermekvédelem, gyermekjólét, 

b) egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése, 

c) közfoglalkoztatás szervezése. 

19. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 

a) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi a 

szakterületét érintő elkészült rendelettervezeteket; 

b) véleményezi a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú szabályzatokat, 

beszámolókat; 

c) véleményezi a szakterületét érintő közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket; 

d) figyelemmel kíséri a település egészségügyi helyzetét, elemzi és értékeli a változásokat, 

javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére; 

e) vizsgálja a település egészségügyi ellátásának helyzetét, és javaslatot tesz az 

egészségügyi célkitűzések megvalósítása érdekében; 

f) felülvizsgálja a település egészségfejlesztési, szociálpolitikai, valamint szociális 

szolgáltatástervezési koncepcióját, részt vesz a járási Egészségterv kidolgozásában; 

g) vizsgálja és véleményezi az önkormányzat által fenntartott, hatáskörébe tartozó 

intézmények tárgyi és személyi feltételeit; szükség esetén javaslatot tesz ezek 

fejlesztésére, módosítására; 

h) javaslatot tesz a szakterületét érintő társadalmi szervezetek, intézmények támogatás 

iránti kérelmének elbírálására; 

i) véleményezi a szakterületét érintő intézményvezetői és egészségügyi ellátást biztosító 

álláshelyekre kiírt pályázatokat; 

j) véleményezi a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; 

k) figyelemmel kíséri az egészségügyi tárgyú pályázati felhívásokat, javaslatot tesz a 

pályázat benyújtására; 

l) véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati fenntartású intézmények alapító 

okiratát; 

m) 13figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, 

egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását. 

 
13 Beépítette a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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20. § (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja az önkormányzat egészségügyi és 

szociális, továbbá a gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményeire vonatkozó fenntartói 

jogköréből eredő jogosultságokat, kivételt képeznek ez alól a Mötv. 42. § 7. pontja alapján 

meghozott döntések, valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, a 

létszámigények elbírálása. 

 (2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az (1) bekezdés alapján jóváhagyja az 

egészségügyi és szociális, továbbá a gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények  

a) szervezeti és működési szabályzatát,  

b) házirendjét, 

c) szakmai programját. 

(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság az (1) bekezdés alapján meghatározza a 

gyermekvédelmi intézményi ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti 

fórum megalakításának és működésének szabályait. 

21. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt az egészségügyi és szociális önkormányzati 

intézmények, szervezetek, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági 

társaságok tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatók, beszámolók 

elfogadásáról. 

22. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság megszervezi a feladatkörébe tartózó városi 

rendezvényeket, dönt azok lebonyolításáról, a teljesítéséről készült beszámoló és elszámolásuk 

elfogadásáról. 

23. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt  

a) a térítésköteles háziorvosi szabályzat jóváhagyásáról; 

b) a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálásáról; 

c) a Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány által a szigetszentmiklósi 

rászoruló nyugdíjas lakosok részére nyújtott rekreációs üdülés megszervezéséhez és 

lebonyolításához szükséges kérdésekben. E minőségében javaslattételi jogkörrel 

rendelkezik a Közalapítvány felé; 

d) a feladatkörébe tartozó, a képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és 

ellátási szerződések teljesítéséről készült beszámoló, elszámolás elfogadásáról; 

e) a költségvetésben meglévő keret terhére a szünidei nyári gyermekétkeztetés 

biztosításáról; 

f) az egészségügyi alapellátásban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok helyettesítésre, tartós helyettesítésre vonatkozó egyedi kérelmeinek 

elbírálásáról. 

9. A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott feladat- 

és hatáskörök 

24. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága szakterületéhez tartozó 

feladatok a következők: 

a) köznevelés, 

b) úszásoktatás biztosítása,  

c) gyermek- és ifjúsági feladatok, 

d) a város nemzetközi kapcsolatai, 

e) informatika, 

f) társadalmi kapcsolatok, 

g) települési értéktár gondozása, 

h) közművelődés, 

i) tudományos tevékenység, 
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j) művészeti tevékenység, 

k) az önkormányzat tulajdonában álló épületeken lévő művészeti alkotások védelme, 

művészeti alkotások közterületi elhelyezése, áthelyezése, 

l) egyházakkal együttműködés, 

m) 14 a helyi elektronikus médiaszolgáltatások. 

 

25. §15  A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága különösen az alábbi 

feladatokat látja el: 

1. javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült 

rendelet-tervezeteket; 

2. javaslatot tesz a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók 

részére ösztöndíjpályázat kiírására; 

3. a költségvetési rendelet véleményezése során javaslatot tesz az óvodai pedagógiai munka 

elismerését szolgáló jutalomkeret együttes mértékére és a keret intézmények közötti 

felosztására; 

4. a költségvetési rendelet véleményezése során javaslatot tesz az óvodák 

intézményvezetőinek jutalmazására szolgáló keret együttes mértékére, az 

intézményvezetők éves együttes alapilletményének és illetménypótlékának mértékére; 

5. közreműködik az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező köznevelési 

feladatainak szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

6. figyelemmel kíséri, ellenőrzi - a jogszabályok keretein belül - a települési 

önkormányzathoz tartozó köznevelési intézmények tevékenységét, működését; 

7. előkészíti az óvodai intézményvezetői állásokra kiírásra kerülő pályázatokat, és 

véleményezi a beérkezett pályázatokat; 

8. előkészíti a helyi köznevelési koncepciót, valamint az informatikai koncepciót, illetve 

azok módosításait; 

9. véleményezi az óvodák fejlesztési kérelmeit, sorrendiséget javasol ezek teljesítésére; 

10. szervezi a feladatköréhez kapcsolódó, önkormányzati alapítványokhoz történő 

kuratóriumi jelöléseket, iskolaszéki delegálásokat, intézményi tanácsokba 

delegálásokat; 

11. véleményezi a köznevelési intézmények alapító okiratát; 

12. közreműködik a pedagógiai, szakmai szolgáltatás keretében szervezett 

pedagógusképzés, továbbképzés feladataiban; 

13. feltárja és egyezteti az iskoláztatással kapcsolatos érdekeket; 

14. figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, szükség szerint kapcsolatot 

tart az intézmények gyermekvédelmi felelőseivel; 

15. kezdeményezi, illetve véleményezi a települési, megyei önkormányzattal, valamint civil 

szervezetekkel kötendő szakterületét érintő megállapodásokat; 

16. koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat érintő feladatokat, 

17. javaslatot tesz az iskolai keretek közötti úszásoktatás biztosítására, 

18. felülvizsgálja a település civil koncepcióját, 

19. kiírja a pályázatot az „Önszerveződő, öntevékeny szervezetek” és „Kulturális célok” 

támogatási keretekre, kidolgozza a pályázat feltételrendszerét, valamint javaslatot tesz 

beérkező pályázatok elbírálására 

20. kapcsolatot tart a település valamennyi civil szervezetével, elősegíti a civil szervezetek 

együttműködését, segíti a pályázati lehetőségek megismertetését, 

 
14 . Módosította a 26/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. december 13. napjától. 

15 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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21. felülvizsgálja a település közművelődési, valamint média koncepcióját; 

22. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, az elnevezés módosítására; emlékmű 

állítására; 

23. felülvizsgálja, szükség esetén javaslatot tesz a helyi médiaszolgáltatókkal kötött 

szerződés felülvizsgálatára, módosítására; 

24. véleményezi a szakterületét érintő önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézmények alapító okiratát; 

25. figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, 

egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását. 

26. § (1) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága gyakorolja az 

önkormányzat köznevelési intézményeire vonatkozó fenntartói vagy működtetői jogköréből 

eredő jogosultságokat, kivételt képeznek ez alól a Mötv. 42. § 7. pontja alapján meghozott 

döntések, valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, létszámigények elbírálása. 

(2) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghatározza az 

óvodai beiratkozás időpontjait. 

(3) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága meghatározza az 

óvodai felvételi körzethatárokat. 

(4) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt  

a) az óvodák nevelési évről szóló beszámolója, 

b) az óvodai nevelési év indításáról szóló tájékoztató, 

c) az óvodai felvételekről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

27. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elbírálja a kiemelkedő 

tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók részére kiírt ösztöndíjpályázatra 

beérkező pályázatokat. 

 

28. § A költségvetésben meglévő keret terhére a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága dönt a tárgyévi Pedagógusnap megszervezéséről, az azzal kapcsolatos 

beszámoló és elszámolás elfogadásáról. 

 

29. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt az iskolákban 

létrejött intézményi tanácsok tárgyévi beszámolójának elfogadásáról. 

 

30. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően. A döntéshozatalhoz a bizottság kikérheti a Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

szakmai véleményét. 

31. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága rendszeresen értékeli a 

helyi médiaszolgáltatókkal megkötött megállapodásban foglaltak teljesülését. 

32. § (1) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága gyakorolja az 

önkormányzat közművelődési intézményekre vonatkozó fenntartói jogkörből eredő 

jogosultságokat, kivételt képeznek ez alól az Mötv. 42. § 7. pontja alapján meghozott döntések, 

valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, a létszámigények elbírálása. 
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 (2) A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az (1) bekezdés alapján 

jóváhagyja a közművelődési intézmények  

a) szervezeti és működési szabályzatát,  

b) házirendjét, 

c) szakmai programját. 

33. § A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a közművelődési 

szervezetek, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok 

tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról. 

34. § 16 

10. Az Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

35. § Az Ifjúsági és Sport Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: 

a) sport feladatok és a tulajdonában lévő sporttelepekkel kapcsolatos feladatok, 

b) gyermek- és ifjúsági feladatok, 

c) helyi turizmus fejlesztése. 

 

36. §  Az Ifjúsági és Sport Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 

a) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az 

elkészült rendelet-tervezeteket; 

b) figyelemmel kíséri és véleményezi a település sport életét, a település 

sporteseményeinek megvalósulását; 

c) javaslatokat dolgoz ki a sportfeladatok fejlesztésére, figyelemmel kíséri a városi 

sportkoncepció megvalósulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására; 

d) 17 kiírja a pályázatot a „Sportszervezetek” keretre, kidolgozza a pályázat 

feltételrendszerét, valamint javaslatot tesz a beérkező pályázatok elbírálására; 

e) összeállítja és közreadja az éves városi verseny- és szabadidősport naptárt;  

f) tevékenyen részt vállal a mozgás-gazdag és az egészséges életmód 

népszerűsítésében;  

g) közreműködik a város nemzetközi sportkapcsolatainak, sporttalálkozóinak 

szervezésében; 

h) a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a megyei és országos 

sportszervezetekkel, sportban érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel és a 

helyi sporttanáccsal; 

i) figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az 

intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, diák önkormányzataival;  

j) figyelemmel kíséri a településen élő fiatalok körében végzett bűnmegelőzési és 

prevenciós tevékenységet, együttműködik a Kábítószer Ellenes Fórummal; 

k) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; 

l) koordinálja a város turisztikai életével kapcsolatos feladatokat; 

m) 18 figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, 

egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását. 

 
16 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 

17 Módosította a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése, hatályos 2019. november 29. napjától. 

18 Beépítette a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése, hatályos 2019. november 29. napjától. 
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11. A Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök 

37. § A Közbeszerzési Bizottság a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatban 

meghatározott esetekben és módon – átruházott hatáskörben – gyakorolja a helyi 

önkormányzatot, mint ajánlatkérőt megillető jogokat és teljesíti annak kötelezettségeit. 

12. A Buckai-, Lakihegyi és Északi Városrészek Fejlesztési Bizottságára átruházott 

hatáskörök 

38. § A Buckai-, Lakihegyi és Északi Városrészek Fejlesztési Bizottsága szakterületéhez 

tartozó feladatok a következők: 

a) a megnevezett területek ITS által történő pontos lehatárolása, legalább telektömb 

nagyságú területekre vonatkozóan, 

b) a lehatárolt területekre vonatkozó mindennemű fejlesztési elképzelés, beruházás 

véleményezése, 

c) a lehatárolt terület infrastruktúrájának karbantartási, fenntartási feladatainak 

véleményezése, 

d) lakossági fórumok, tematikus közösségi programok megvalósításával kapcsolatos 

feladatok, 

e) a lehatárolt területen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás. 

13. Záró rendelkezések 

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

40. § (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 12. § (2) 

bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[A 17. melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak 

szerint a polgármesterre, és bizottságaira ruházza át:] 

„g) a Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottság működési célú általános 

tartalék keretének, a testvérvárosi kapcsolatokra, a nemzetközi kapcsolatokra, a gasztronómiai 

hét, Nemzetközi Zenei Fesztivál, Miklósi Ifjúsági Napok megtartására elkülönített keret 

felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.” 

 

(2) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 

a) 6. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési 

és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg, 

b) 6. § (6) bekezdésében a „Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális és 

Egészségügyi Bizottság” szöveg, 

c) 14. § (4) bekezdésében a „Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági 

Bizottság” szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága” szöveg, 
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d) 6. § (5) bekezdésében a „Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” 

szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” 

szöveg, 

e) 12. § (2) bekezdés d) pontjában a „Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága” szövegrész helyébe az „Ifjúsági és Sport Bizottság” szöveg 

lép. 

41. § Az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 9. § (3) 

bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési és 

Környezetvédelmi Bizottság” szöveg lép. 

42. § A lakások és nem lakás céljára szolgáló más helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 

szóló 26/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 

a) 34. § (1), 35. § (2), 36. § (2) és (4), 37. § (1), valamint a 47. § (1) bekezdésében a 

„Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 

Bizottság” szöveg, 

b) 30. § (1) bekezdésében a „Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális és 

Egészségügyi Bizottság” szöveg  

lép. 

43. § A lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet 13. §-ában a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg lép. 

44. § Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák 

burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról 

szóló 27/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és 3. § (5) bekezdésében a „Gazdasági 

Bizottság” szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg 

lép. 

45. § A lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 8. § 

(2) bekezdésében a „Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi 

Bizottság” szöveg lép. 

46. § A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 5/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg lép. 

47. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015. (III.26.) 

önkormányzati rendelet 3. §-ában és a 21. § (6) bekezdés c) pontjában a „Népjóléti Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg lép. 

48. § 19 

49. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

13. §-ában és a 35. § (4) bekezdésében a „Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális 

és Egészségügyi Bizottság” szöveg lép. 

50. § Szigetszentmiklós város testnevelés és sport feladatairól szóló 9/2011. (IV.07.) 

önkormányzati rendelet 2. §-ában, 5. § (2) és 8. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Sport és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” szövegrész helyébe az „Ifjúsági és Sport Bizottság” 

szöveg lép. 

 
19 Hatályon kívül helyezte a 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a 2019. november 29. napjától. 
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51. § A helyi közművelődésről szóló 12/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 

bekezdésében, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésében a „Kulturális, Sport és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága” szövegrész helyébe az „Köznevelési, Kulturális és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága” szöveg lép. 

52. § A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és az emléktáblák elhelyezéséről 

szóló 17/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Sport és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” szövegrész helyébe az „Köznevelési, Kulturális és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” szöveg lép. 

53. § Hatályát veszti a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok 

feladat- és hatásköréről szóló 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra  

jegyző 

Nagy János  

polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. november 4. napján tartott 

ülésén alkotta, 2019. november 5. napján kihirdetésre került. Módosította a 22/2019. (XI.28.), 

a 26/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 


