
 

 

 
 

 
 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2019. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Képviselő-testület egyes hatásköreinek 

átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 

szóló 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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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 Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és 

hatásköréről szóló 19/2019. (XI.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a 

következő 6/A. §-al egészül ki: 

„6/A. §  Dönt a Kisváros című helyi újsággal kapcsolatos szerződések megkötéséről és 

azok módosításáról.” 

2. § A Rendelet 10.§ l) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja 

el:] 

„l) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, véleményezi 

az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, egyesülethez, vagy 

szövetséghez történő csatlakozását; 

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

beérkező pályázatok elbírálására;” 

3. § A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § 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.” 

4. § A Rendelet 13. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Városfejlesztési Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:] 

„m) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, egyesülethez, 

vagy szövetséghez történő csatlakozását;” 

5. § A Rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki: 

„13/A. § 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 Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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; 
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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; 

27. javaslatot tesz a képviselő-testület éves közmeghallgatásának időpontjára és 

napirendjére.” 

7. §A Rendelet 19. §-a a következő m) ponttal egészül ki: 

[A Szociális és Egészségügyi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:] 

„m) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, egyesülethez, 

vagy szövetséghez történő csatlakozását;” 

8. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága különösen az alábbi 

feladatokat látja el: 
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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, 

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;” 

9. § (1) A Rendelet 36. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Ifjúsági és Sport Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:] 
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„d) kiírja a pályázatot a „Sportszervezetek” keretre, kidolgozza a pályázat 

feltételrendszerét, valamint javaslatot tesz a beérkező pályázatok elbírálására;” 

(2) A Rendelet 36. §-a a következő m) ponttal egészül ki: 

[Az Ifjúsági és Sport Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:] 

„m) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét, 

véleményezi az önkormányzatnak a szakterületéhez tartozó alapítványhoz, egyesülethez, 

vagy szövetséghez történő csatlakozását;” 

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

11. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 9.§ b) pontja, 

b) 10. § b) pontja, 

c) 13. § g) és o) pontja, 

d) 34. § és 48. §-a. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Nagy János 

polgármester 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2019. 

november 27. napján tartott ülésén alkotta, 2019.november 28. napján kihirdetésre került.  

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 


