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2. számú melléklet a 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő–testület Állandó Bizottságainak feladat és hatáskörei 
 

I. Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 
 
1. Előkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programjára vonatkozó Képviselő-testületi döntést. 
Ellenőrzi megvalósulását, javaslatot tesz a program módosítására, kiegészítésére. 
 
2. Előkészíti, véleményezi a helyi önkormányzat költségvetéséről, az átmeneti gazdálkodásról, a 
helyi adókról szóló; az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályaira, az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok, lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére, 
bérbeadására, az építésügyi igazgatás körébe tartozó, helyi társadalmi viszonyok rendezésére, a helyi 
építési szabályzatra, a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, 
őrzésére, helyreállítására vonatkozó; a víz- és csatornamű díjakról szóló; a piacokról és vásárokról 
szóló; a mezőőri járulékról szóló, a köztisztaságról szóló, valamint mindazon önkormányzati rendelet-
tervezetet, mely e Bizottsághoz, mint az ágazatilag felelős Bizottsághoz tartozik, és ellenőrzi e 
rendeletek végrehajtását, javaslatot tesz e rendeletek módosítására, kiegészítésére. 
 
3. Javaslatot tesz az általános és céltartalékok felhasználására, hitelfelvételre és kötvény 
kibocsátására.  
 
4. Véleményezi a helyi önkormányzati költségvetési szervek, továbbá a teljesen vagy részben 
önkormányzati alapítású gazdasági társaságok átszervezésére, átalakítására, megszüntetésére 
vonatkozó előterjesztéseket. 
 
5. Javaslatot tesz (más bizottsággal együtt) költségvetési szerv alapítására, annak gazdálkodási 
jogköre, alaptevékenység keretében ellátandó feladatára és kiegészítő vállalkozási tevékenységére és 
véleményezi e szervek ellenőrzésének tapasztalatairól szóló jelentéseket. 
 
6. Előkészíti, véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), 
valamint az évközi beszámolókat. Javaslatot tesz a normatív költségvetési hozzájárulások 
elszámolásának elfogadására.  
 
7. Javaslatot tesz mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatására, amelyet nem helyi 
önkormányzati költségvetési szervek útján végeztetnek.  
 
8. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, a saját bevételeket, a vagyonváltozást, 
értékeli az azt előidéző okokat. Vizsgálja az adósságot keletkező kötelezettségvállalás indokait, 
gazdasági megalapozottságát. Ellenőrzi a pénzkezelést, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesítését.  
 
9. Javaslatot tesz a címzett, illetve céltámogatások igényléséről. E javaslatáról a Képviselő-testület 
dönt.  
 
10. Tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.  
 
11. Javaslattal él a Képviselő-testület felé a polgármester illetményének, költségtérítésének 
módosítása vonatkozásában. 
 
12. Feladatkörében tett vizsgálati megállapításait közli a Képviselő–testülettel. 
 
13. Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, 
bemutatásáról, helyreállításáról, illetve Képviselő-testületi intézkedést kezdeményez ezeknek a 
feladatoknak a megoldására.  
 
14. Ellenőrzi az önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló Képviselő-testületi 
döntések végrehajtását, erről a testületet tájékoztatja.  
 
15. Előkészíti a település folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú 
ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntéseket.  
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16. Előkészíti a közterület tisztántartásával, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok tervezését. 
 
17. Véleményt nyilvánít a település térképészeti határkiigazításával kapcsolatos testületi döntés 
kialakításához, a földrajzi nevek megállapításához, megváltoztatásához.  
 
18. Javaslatot tesz a közvilágítási berendezések létesítésére, üzemeltetésére és fejlesztésére 
vonatkozóan.  
 
19. Előkészíti a rendezési programtervezetet. Közreműködik a rendezési programterv 
államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetési eljárásban.  
 
20. Kezdeményezi a települési vízellátás, csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a 
csapadékvíz elvezetése körében jelentkező önkormányzati feladatok megoldásának ütemezését. 
Javaslatot tesz a helyi vízrendezésre, vízkár elhárításra, ár- és belvíz védelemre, vízbázis védelemre, 
kapcsolatot tart a vízgazdálkodási társulattal.  
 
21. Véleményezi a vízi közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátásával, szennyvíz 
elvezetésével, szippantott szennyvíz szállításával, szennyvíz tisztításával és a csapadékvíz 
elvezetésével kapcsolatos kérdéseket. 
 
22. Javaslatot tesz a vízközmű szakszerű üzemeltetését biztosító intézmény (szerv, szervezet) 
létrehozására, a szolgáltatás jogi, gazdasági, szakmai szabályainak kialakítására.  
 
23. Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló vizek (Kistó) és vízi létesítmények 
hasznosítására. 
 
24. Javaslatot tesz és véleményezi a területrendezés szempontjából szükséges ingatlanok 
megvásárlására, kisajátítására vagy eladására vonatkozó előterjesztéseket. 
 
25. Javaslatot tesz országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak részét 
képező járdák (kerékpárutak, gyalogutak) építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, 
megszüntetésének (elbontásának) engedélyezéséhez.  
 
26. Javaslatot dolgoz ki a helyi közút kezelésével, fenntartásával, javításával, szilárd burkolattal való 
ellátásával kapcsolatosan. 
 
27. Kidolgozza az önkormányzat önálló környezetvédelmi programját összhangban a nemzeti 
környezetvédelmi programmal és a település rendezési tervével. 
 
28. Fejlesztési feladatok során vizsgálja, vagy vizsgáltatja a környezetvédelmi követelményeket, 
előkészíti az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét. 
 
29. Javaslatot tesz a helyi zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi szabályok 
kidolgozására, a zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítandó területekre. 
 
30. Javaslatot tesz az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályokra. 
 
31.  Pályázatokat készít elő a területfejlesztési célelőirányzat felhasználására, beruházásokat 
elősegítő javaslatokat, programokat dolgoz ki. 
 
32. Javaslatot tesz a településszerkezeti terv kidolgozására, illetve az építési tilalomra.  
 
33. Feltárja, számba veszi a helyi építészeti örökség értékeit. Gyakorolja a helyi építészeti örökség 
védelméről szóló külön helyi rendeletben meghatározott bizottsági hatásköröket. 
 
34. Közreműködik a műemléki értékek felkutatásában, műemlékké történő nyilvánításukban, a helyi 
értéktár létrehozásában és vezetésében.  
 
35. Javaslatokat dolgoz ki vízi létesítmény elszennyeződése, valamint a veszély megszüntetésére. 
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36. Véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjét, az energiaellátási – és gázszolgáltatással a 
kapcsolatos tanulmányokat, terveket, kéréseket. 
 
37. Segíti a fogyasztók önszerveződését., együttműködik a Fogyasztóvédelmi Hatósággal, felkérésre 
vizsgálatot folytat. 
 
38. Javaslatot tesz a kamarákkal történő megállapodások kidolgozására. 
 
39. Javaslatot dolgoz ki az idegenforgalom fejlesztésére, elemzi a város idegenforgalmának 
alakulását, véleményezi a monori pincefalu fejlesztését, kihasználását. 
 
40. Együttműködik a hegyközséggel, a gazdakörrel, más mezőgazdasági jellegű szervezetekkel, 
kamarákkal és érdek-képviseleti szervekkel, véleményezi e szervezetekkel kötendő 
megállapodásokat, kikéri véleményüket a települést érintő mezőgazdasági vonatkozású rendelet 
meghozatala előtt. 
 
41. Javaslatot tesz –a magasabb szintű jogszabály által meghatározott hatáskörben -  az állat 
egészségügyi, - és állatvédelmi, és az ezzel összefüggő környezet – és egészségvédelmi feladatok 
ellátására, helyi szabályozásának megvalósítására, a növényvédelmi feladatok ellátására, 
erdőtelepítésre, fásításra, haltelepítésre, és az allergiát keltő növények (parlagfű, vadkender) 
kiirtására. 
 
42. Ellát minden további az ágazati önkormányzati feladatkörébe tartozó döntés előkészítő, 
véleményező, javaslattevő, illetve végrehajtást koordináló feladatot. 

 
II. Jogi és Közbiztonsági Bizottság 

 
1. Véleményezi a hivatal átszervezésére irányuló jegyzői indítványt, továbbá a hivatal szakmai 
munkáját értékelő előterjesztéseket. 
 
2. Jogi szempontból előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, javaslatokat. 
 
3. Közreműködik a címer és zászló alkotásáról, használatáról, az önkormányzat által 
adományozható kitüntetésekről, elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosításában, 
kiegészítésében. Ebből eredően véleményezi az önkormányzat által adományozható kitüntetési 
javaslatokat. 
 
4. Véleményezi a megyei önkormányzati kitüntetések adományozására irányuló Képviselő-testületi 
javaslatokat. (Más bizottságokkal együtt.) 
 
5. Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnökök, a képviselők 
illetményének, tiszteletdíjának megállapítására. 
 
6. Véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a közrend és közbiztonság helyzetéről, az 
alapítványok működéséről szóló beszámolóját, a teljes vagy részbeni önkormányzati alapítású 
gazdasági társaságok, és társadalmi szervezetek megalapítását, illetve az állandó vagy időszakos 
képviselettel meghatalmazottak testületi beszámolóit. 
 
7. Figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a városi térfigyelő rendszer üzemeltetésére. 
 
8. Javaslatot tesz a Képviselő-testület egyes hatásköreinek az Mötv. 41. § (4) bekezdése szerinti 
átruházásra, az ilyen tárgyú javaslatot véleményezi. 
 
9. Véleményezi a Képviselő-testület feladatkörére tartozó és közszolgáltatások céljából 
önkormányzati intézmény, más szervezet alapítására irányuló előterjesztéseket. (Más bizottságokkal 
együtt).  
 
10. Kezdeményezi és véleményezi más helyi önkormányzattal történő társulást, az egy adott 
önkormányzati intézmény közös fenntartására, működtetésére vonatkozó előterjesztéseket, a testületi 
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vagy országos képviseleti szervhez történő csatlakozást, külföldi önkormányzattal való 
együttműködést, nemzetközi önkormányzati szervezetbe történő belépést. 
 
11. Javaslatot tesz közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására, emlékmű, emléktábla 
állítására, elhelyezésére. 
 
12. Közreműködik a Képviselő-testület általi titkos szavazás lebonyolításában. 
 
13. Folyamatosan figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását és javaslatot tesz az önkormányzati 
rendelet módosítására, kiegészítésére. 
 
14. Javaslatot tesz a mezőőri, a közterület-felügyeleti és a városgondnoki tevékenységre, 
véleményezi éves beszámolójukat. 
 
15. Véleményezi a helyi népszavazás és népi kezdeményezés megalapozottságát, a jegyzőnek, mint 
a helyi választási iroda vezetőjének az indítványát a választási bizottság, illetve a szavazatszámláló 
bizottságok tagjaira vonatkozóan. 
 
16. Véleményezi a rendőrkapitányság (rendőrőrs) létesítését, megszüntetését. Véleményt alkot a 
rendőrkapitány, illetve az őrsparancsnok kinevezését megelőzően. 
 
17. Véleményezi a tartós, vagy folyamatos kötelezettségvállalást tartalmazó önkormányzati 
szerződéseket. 
 
18. Véleményezi az önkormányzat, illetve a rendőr-kapitányság vezetője között a helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátására, a rendőrkapitányság és az önkormányzati szervek 
összehangolására, a rendőrség bővítésének, fejlesztésének elősegítése érdekében kötendő 
szerződést. 
 
19. Javaslatot tesz a közbiztonság megerősítése érdekében a rendőrség és a polgárőrség 
együttműködésének kiszélesítésére. 
 
20. Véleményt nyilvánít a Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójáról. 
 
21. Véleményezi a bírósági ülnöki tisztségre tett javaslatokat. 
 
22. Felügyeli a városi televízió stúdióval, illetve az önkormányzati lap kiadójával kötött szerződés 
végrehajtását, szerződésük lejárta előtt javaslatot tesz személyükre. 
 
23. Előkészíti azon intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok körébe tartozó Képviselő-
testületi döntéseket, mely intézményvezetőkkel kapcsolatosan az Emberi Erőforrások Bizottsága nem 
kapott feladat és hatáskört. 
 
24. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. 
 
25. Kivizsgálja és a Képviselő-testület elé terjeszti a képviselők összeférhetetlenségének 
megállapítására irányuló kezdeményezést. 
 
26. Külön vizsgálat nélkül lezárja az összeférhetetlenségi ügyet olyan ismételt kezdeményezés 
esetén, amely új tényt vagy körülményt nem tartalmaz. 
 
27. Ellát minden további az ágazati önkormányzati feladatkörébe tartozó döntés előkészítő, 
véleményező, javaslattevő, illetve végrehajtást koordináló feladatot 

 
III. Emberi Erőforrások Bizottsága 

 
1. A bizottság – külön rendelet szabályai szerint - dönt a bizottsági kerete felhasználásáról, erről a 
Képviselő-testületet évente tájékoztatja. 
 



31 
 

2. Szervezi és támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, 
társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális 
célok megvalósítását.  
 
3. Támogatja a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, 
önszerveződéseit, javítja a művészeti alkotómunka feltételeit, segíti a művészeti értékek létrehozását, 
megőrzését.  
 
4. A bizottság javaslatot tesz a városi ösztöndíjak odaítélésére, dönt az adott ösztöndíj elvonása 
esetén a pótösztöndíj odaítéléséről. 

 
5. Állást foglal a bölcsőde, az óvodák, a könyvtár, a szociális és gyermekvédelmi intézmények 
szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos kérdésekben. 
 
6. Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé óvodai beíratások időpontjára, folyamatában ellenőrzi a 
beiskolázási szabályok betartását, javaslatot tesz az óvodai zárva tartások időpontjára. 
 
7. Javaslatot tesz közoktatási, közművelődési megállapodás megkötésére, annak tartalmára. 
 
8. Javaslatot tesz a Könyvtár beiratkozási díjára és a kedvezményekre, a közművelődési 
intézmények terembérleti díjára. 
 
9. Javaslatot tesz a nevelés és oktatás körében az önkormányzati kötelező feladatok ellátását 
végző intézmény létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, közreműködik a fenntartásra és 
üzemeltetésre átadott iskolai ingatlanok tulajdonosi jogkörével összefüggő joggyakorlásban. 
 
10. Előkészíti a Bölcsőde, az Óvodák, a Könyvtár, a Gondozási Központ, a Védőnői Szolgálat 
vezetői (igazgatói) tekintetében a munkáltatói jogok körébe tartozó Képviselő-testületi döntéseket. 
(Pályázatok kiírása, pályázatok előzetes véleményezése, bérezés, vezetői pótlék, kitüntetés, stb.), 
javaslatot tesz iskolaszéki delegáltak személyére.  
 
11. Javaslatot tesz az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, 
közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmény elnevezésére.  
 
12. Előkészíti a művészeti alkotásnak közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, fenntartására és felújítására vonatkozó Képviselő-testületi 
döntéseket.  
 
13. Közreműködik a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásnak védelmére, új 
alkotások elhelyezésére irányuló Képviselő-testületi döntések előkészítésében.  
 
14. Javaslatot tesz a könyvtár feladatainak meghatározására. 
 
15. Ezen Bizottság szervezi és támogatja a testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a verseny- és 
élsport, a természetjárás, valamint a turizmus feltételeinek biztosítását.  
 
16. A bizottság - a pártok, a munkaadói, illetve munkavállalói szervezetek kivételével - együttműködik 
a város területén működő önszerveződő közösségekkel, szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi 
intézményekkel, illetve szolgáltatókkal, mely magába foglalja a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény szerint egyháznak minősülő szervezeteket, illetve egyházi jellegű civil szervezeteket, 
valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Ptk. hatálya alá tartozó minden 
társadalmi szervezetet. A bizottság e szervezeteket az Önkormányzat és a bizottság munkájáról az 
évente megrendezésre kerülő Civil Fórumon tájékoztatja, ahol az érintettek kérdésekkel, javaslatokkal 
fordulhatnak a bizottsághoz. 
 
17. A bizottság támogatja a szervezeteknek az önkormányzati feladatok ellátásában történő 
közreműködését. 
 
18. Közreműködik a helyi testnevelési és sport feladatok meghatározására, fejlesztésére irányuló 
Képviselő-testületi célkitűzések kialakításában.  
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19. Közreműködik a Képviselő-testület testneveléssel és a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, 
ellenőrzési feladatainak végrehajtásában.  
 
20. Javaslatot tesz a Képviselő-testület testnevelési és sportintézményének, szervezetek 
fenntartására, működtetésére irányuló feladatainak végrehajtására, megoldására.  
 
21. Javaslatot tesz a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket tartalmazó 
rendelet megalkotására és annak végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére. 

 
22. A bizottság dönt a külön önkormányzati rendelet által a hatáskörébe utalt szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú ügyekben. 

 
23. Ellenőrzi az egészségügyi alapellátást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi, oktatási intézmények 
által nyújtott ellátás helyzetét, és tapasztalatairól 4 évente beszámol a Képviselő-testületnek. 
 
24. Véleményezi, elkészíti a hatáskörébe tartozó helyi rendeletek tervezetét. Közreműködik e 
rendeletek végrehajtásának ellenőrzésében. Javaslatot tesz a rendeletek módosítására, 
kiegészítésére. 
 
25. Javaslatot tesz az önkormányzat fenntartásában lévő gyermek-és ifjúsági intézményekben 
fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatokra.  
 
26. Javaslatot tesz a háziorvosi, a fogorvosi, az ügyeleti, védőnői körzetek területének 
megállapítására, megváltoztatására, véleményezi az egészségügyi szolgáltatók éves beszámolóját. 
 
27. Véleményezi a Bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó önkormányzati fenntartású 
intézmények vonatkozásában a Képviselő-testület személyi döntési hatáskörébe tartozó ügyeket. 
 
28. Javaslatot tesz a társadalmi gondozók, valamint a Gondozási Központban, a bölcsődében, az 
oktatási intézményekben orvosi munkát végzők díjazására. 
 
29. Véleményezi a szociális bérlakásra, lakbértámogatásra, szükséglakás igénylésére (lakókocsi, 
lakókonténer) vonatkozó kérelmeket. 
 
30. Ellát minden további az ágazati önkormányzati feladatkörébe tartozó döntés előkészítő, 
véleményező, javaslattevő, illetve végrehajtást koordináló feladatot, mely nem tartozik a 
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, vagy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe. 

 

 

 


