Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (XI.07.) önkormányzati rendeletének
3. sz. melléklete1
AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1.
2.
3.
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I.
Általános feladatok
A bizottság (ok) működésére vonatkozó szabályokat az Mötv., valamint az SZMSZ
állapítja meg.
A bizottság (ok) saját maguk állapítják meg működésük részletes szabályait.
A bizottság (ok) – feladatkörükben – előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik
és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
A képviselő-testület minden évben - munkatervének elfogadásakor – meghatározza:
a) melyek azok az előterjesztések amelyet a bizottság nyújt be,
b) mely előterjesztéseket kell a bizottság állásfoglalásával benyújtani a képviselőtestületnek.
II.
Egyes bizottsági feladatok
Ügyrendi-, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

1. Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, erről jelentést ad az
önkormányzatnak.
2. Állást foglal a képviselő-testület illetve a bizottságok működését érintő ügyrendi
kérdésekben.
3. Bonyolítja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó titkos szavazással történő
választásokat.
4. Kidolgozza az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatát és vizsgálja
hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására.
5. Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére, jutalmazására.
6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait. Ennek
keretében a bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön
részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a
nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
lefolytatásának részletes rendjét.
7. Részt vesz az összes környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztés, pályázati kiírás,
beruházás véleményezésében.
8. Figyelemmel kíséri a tűzrendészeti feladatok ellátását, a közrend- és közbiztonság
helyzetét.
9. Figyelemmel kíséri a polgárőrség munkáját.
10. Figyelemmel kíséri és véleményezi az önkormányzat által kötött szerződéseket, s az
önkormányzat jogvitáit.

1

Módosította: a 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a

Pénzügyi-, Településfejlesztési és Pályázati Bizottság
1. Véleményezi a költségvetésről szóló valamint a zárszámadási rendeletet, a
pénzmaradvány elszámolását,
2. A képviselőtestületi előterjesztés előtt véleményezi a jövő évi költségvetési koncepciót
illetve állásfoglalást készít az önkormányzat gazdasági programjáról,
3. Véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló első és harmadik
negyedéves beszámolót.
4. Véleményezi az intézményben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait, javaslatokat
fogalmazhat meg a takarékos gazdálkodás érdekében, részt vesz az ellenőrzések
végzésében.
11. Különös gondot fordít a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok
következetes szétválasztására.
12. A többi bizottságtól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat megvizsgálja, s annak
eredményét a bizottság elnöke a döntést hozó képviselő-testületi ülésen ismerteti.
13. Véleményezi a pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék
felhasználására irányuló javaslatokat.
5. Véleményt mond, állásfoglalást ad a képviselőtestület számára minden pénzügyi vonzattal
járó önkormányzati döntést megelőzően.
6. Figyelemmel kíséri a település fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, ennek kapcsán
javaslatot tesz a képviselő-testület felé a fejlesztési tevékenység koordinálására, egyes
fejlesztési feladatok közös kooperációban történő megvalósítására.
7. Véleményezi a településfejlesztéssel kapcsolatos gazdasági programot, a
településfejlesztéssel összefüggő építészeti terveket (településszerkezeti, beépítési tervek
stb.)
8. Közreműködik az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában.
9. Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására javaslatot tesz és
figyelemmel kíséri a hasznosítás módját.
14. Részt vesz a képviselő-testület pályázatainak előkészítésében.
15. Részt vesz az önkormányzati beruházásokra kiírt pályázatok elbírálásában.

Egészségügyi és szociális bizottság
1. Átruházott hatáskörben dönt a az SZMSZ 2 sz. mellékletében felsorolt támogatásokról;
2. Véleményezi az önkormányzat szociális, egészségügyi alapellátással összefüggő
döntéstervezeteit, különösen az erre szolgáló költségvetési előirányzatok nagyságát,
3. Véleményezi az intézményi térítési díjak mértékére vonatkozó előterjesztéseket,
4. rendszeresen együttműködik s település időskorúak civilszervezetével.

