Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
13/2017. (VII.24) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. §
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének
(a továbbiakban: rendelet) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok:
a) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
létszáma: 7 fő,
b) Ügyrendi Bizottság
létszáma: 3 fő,
c) Humánpolitikai és Jóléti Bizottság
létszáma: 5 fő.

2. §
A rendelet 1.számú melléklet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Humánpolitikai és Jóléti Bizottságra átruházott hatáskörök:
Dönt az önkormányzat rendeletében részére biztosított hatáskörben:
a) rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről,
b) gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemről,
c) egyszeri gyógyszertámogatás iránti kérelemről,
d) Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról.”
3. §
A rendelet 3. számú melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:
3. sz. melléklet
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
által létrehozott állandó bizottságok feladatai

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet
megalkotását.
- A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket megtárgyalja, az adott
ügyben kialakítja állásfoglalását.
- Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
- Átruházott hatáskörök gyakorlása.

- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, - csökkenés / alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat.
- Vizsgálja a hitelfelvétel okait és gazdasági megalapozottságát.
- Javaslatot tehet az önkormányzat saját bevételének növelésére, kiadásainak csökkentésére.
- Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek hasznosítására
- Részt vesz az önkormányzat pályázatainak előkészítésében
- Koordinálja és segíti az önkormányzat és vállalkozók együttműködését, társulási
készségét.
- Javaslatot tesz a városfejlesztési prioritásokra.
Véleményezi:
- az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolót, tájékoztatót.
- az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó képviselőtestületi
előterjesztéseket különös tekintettel az önkormányzat által megállapítandó bérleti díjakra
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladási árát
- a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó előterjesztéseket
- a hitelfelvétel benyújtására vonatkozó előterjesztéseket
- a költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket és a pályázati
anyagokat
- a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait, javaslatot tehet ellenőrzési
szempontokra
- a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket
- a város általános és részletes rendezési tervét
- az önszerveződő közösségek által benyújtott pályázatok elbírálását
- a feladatkörét érintő előterjesztéseket.
- megvizsgálja és véleményezi a többi bizottságtól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat
- a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket, pályázati kiírásokat, beruházásokat a
vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket.

Ügyrendi Bizottság
- Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet
megalkotását.
- A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket megtárgyalja, az adott
ügyben kialakítja állásfoglalását.
- Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
- Átruházott hatáskörök gyakorlása.
- Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket.
- Közreműködik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésében
és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására.
- Figyelemmel kíséri a képviselő-testület szabályszerű működését.
- A képviselővel szemben felmerült összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezést kivizsgálja és javaslattal él a képviselő-testület felé.
- Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat
nyilvántartását, ellenőrzését.
- Állást foglal a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyes ügyrendi kérdésekben.
- Lefolytatja a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos eljárást.

Véleményezi:
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások és azok
visszavonását
- a fegyelmi eljárásokat
- méltatlansági eljárás lefolytatását
- a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek kialakítását
- a helyi kitüntetések adományozását
- a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket
- a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjával, juttatásaival kapcsolatos rendelet tervezetet,
- SZMSZ tervezetét
- a feladatkörét érintő előterjesztéseket.

Humánpolitikai és Jóléti Bizottság
- Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet
megalkotását.
- Megtárgyalja a képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket, az adott
ügyben kialakítja állásfoglalását.
- Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
- Gyakorolja az átruházott hatásköröket.
- Előzetesen véleményezi a nevelési, kulturális és sport, szociális és ifjúsági feladatkörbe
tartozó vezetői kinevezéseket, megbízásokat
- Figyelemmel kíséri a szociális gondoskodás különböző formáit, javaslatot tehet azok
továbbfejlesztésére.
- Figyelemmel kíséri a város hátrányos helyzetben élő polgárainak,az időseknek, betegeknek
és a megváltozott munkaképességűeknek a szociális helyzetét és az annak javítására
irányuló feladatok ellátását, problémáinak mérséklésére kezdeményezést tehet.
- Elemzi a város egészségügyi és szociális ellátottságát, javaslatot dolgoz ki a színvonal
növelésére.
- Különös gondos fordít az egészséges életmód népszerűsítésére, a városi szociális háló
kiépítésére és hatékony működtetésére, az önkormányzat által benyújtott pályázatok
előkészítésére és véleményezésére.
- Ellátja a nemzetiségek érdekeit érintő döntések felügyeletét.
- Javaslatot tesz vagy véleményezi a közterületek elnevezését és emlékmű állítását, szobor
közterületen történő elhelyezését vagy áthelyezését.
Kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális, sport és sport jellegű intézmények
alapítását, megszüntetését, átszervezését.
Ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati kulturális és sport intézmények szakmai
tevékenységét.
Javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális célú előirányzatok felhasználására
Javaslatot tesz a város művészeti, kulturális és sportéletének gazdagítását szolgáló
pályázatok kiírására.
Javaslatot tesz kulturális, művészeti és sport rendezvényekre
Közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendelettervezetek
előkészítésében

-

-

-

Figyelemmel kíséri a helyi védelemről szóló rendeleteket és javaslatot tesz az
építészeti emlékekre és az épített környezetre vonatkozó védettség kiterjesztésére,
megszüntetésére, módosítására.
Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági, kulturális és sportszervezetek
szakmai munkáját
Kapcsolatot tart a sport és kultúra területén működő egyesületekkel, szervezetekkel.
Figyelemmel kíséri a gyermek- és diákjogok érvényesülését a településen.
Támogatja a lakosság önszervező közösségeinek tevékenységét.
Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló szakmai beszámolókat
Javaslatot tesz tanulmányi ösztöndíjak létesítésére
Kapcsolatot tart a helyi egyházakkal és ifjúsági szervezetekkel
Részt vesz az ifjúsági érdekek megfogalmazásában, kitűzi az ezzel kapcsolatos
programok céljait

Véleményezi:
- az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésével, működésével,
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket
- az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendjét, értékeli a feladat végrehajtását, a pedagógiai-szakmaimunka
minőségét az oktatási és kulturális intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos
előterjesztéseket
- az oktatási, közművelődési intézmények szakmai tevékenységének értékelését
- a szociális gondoskodás, a gyermek- és családvédelmet érintő előterjesztéseket
- a feladatkörét érintő előterjesztéseket, a sport területét érintő előterjesztéseket,
- az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények szervezeti és működési
szabályzatát.
- a sporttal, kultúrával, ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló
beszámolókat, jelentéseket
- a város által támogatott nagy rendezvények programtervezetét, költségvetését és részt vesz
azok szervezésében
- véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények
hasznosítására, elidegenítésére
- a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati
tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok idegenforgalmi célú
hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat
- a helyi tömegtájékoztatással kapcsolatos döntéseket
- a testvérvárosi kapcsolatok keretén belüli kulturális tevékenységet, javaslatot tesz
kulturális programok szervezésére, támogatja az ilyen rendezvényeket
- véleményezi és javaslatot tesz önkormányzati kiadványok megjelentetésére
4. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. július 24 napján 16 óra 48 perkor kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

