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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2011. év végén, illetve 2012. év elején az Országgyűlés jelentős mennyiségű törvényt 
alkotott, ennek következtében szükségessé vált az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak 
tekintetében: 
 

- 2011. december 19-én került kihirdetésre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, melynek értelmében a települési kisebbségi önkormányzatok 
megnevezése települési nemzetiségi önkormányzatokra változott.  

- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény értelmében az önkormányzati tűzoltóságok állami 
tűzoltóságokká alakultak át. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
számos utalást, illetve feladatot és hatáskört tartalmazott az önkormányzati tűzoltóság 
vonatkozásában, az elfogadott törvénymódosítás okán szükségessé vált ezen 
rendelkezések hatályon kívül helyezése. 

- 2012. január 1-jén léptek hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény azon rendelkezései, melyek értelmében a 
kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el a helyi önkormányzatok felett, 
a korábbi törvényességi ellenőrzéssel szemben, erre figyelemmel vált szükségessé az 
SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. 

- A 2011. év folyamán elfogadásra került az államháztartásról szóló CXCV törvény, 
illetve az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. E két 
jogszabály által bevezetett leglényegesebb változás, hogy a korábban az egységes 
önkormányzati és polgármesteri hivatali költségvetéssel szemben önálló 
költségvetéssel és gazdálkodással rendelkezik mind az önkormányzat, mind az 
önkormányzati hivatali teendőket ellátó polgármesteri hivatal. Ennek értelmében 
szükséges rögzíteni az önkormányzat nyilvántartott törzskönyvi adatait (ezeket 
korábban az önkormányzat és polgármesteri hivatala tekintetében egységesen az 
ügyrend tartalmazta), melyeket – hasonlóan a korábban elfogadott önkormányzati 
szakfeladat-rendhez – célszerű az SZMSZ II/A. számú függelékében rögzíteni. 

- Az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza a képviselő-testület bizottságokra 
átruházott hatásköreinek jegyzékét, a bizottságok által, illetve véleményükkel 
benyújtható előterjesztések körét. A fent jelzett „technikai” változások átvezetésre 
kerültek a mellékleten is, azonban ezek jelentős száma miatt célszerű a teljes melléklet 
cseréje. 

- A Sikondai Településrészi Önkormányzat 2012. március 22-i ülésén tudomásul vette 
Mátyás János lemondását részönkormányzati tagságáról. A részönkormányzat 
területén lakók képviseletében a településrészi önkormányzat tagjai Tóth Árpád 7300 
Komló, Sikondai út 1. szám alatti lakos megválasztását javasolták a Tisztelt 
Képviselő-testületnek. A Szervezeti és Működési Szabályzat IX. számú függeléke 
tartalmazza a településrészi önkormányzatok tagjainak névsorát, erre figyelemmel 
szükséges a függelék módosítása. 

 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, és a bizottsági 
vélemények figyelembevételével fogadja el a határozati javaslatot, valamint az 1. számú 
mellékletben foglalt rendelettervezetet. 
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelet-tervezet indokolásaként is szolgál. 
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A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, a bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta „képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Az SZMSZ 2/A számú függeléke az alábbiakkal egészül ki: 
 
Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatai: 
 

a) Törzskönyvi azonosító szám:   724100 
b) Adószám:     15724100-2-02 
c) KSH statisztikai számjel:   15724100-8411-321-02 
d) Számlavezető pénzintézet:   OTP Bank Nyrt. 
e) Számlaszám:     11731063-15331524-00000000 
f) Alaptevékenységi szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
       igazgatási tevékenysége. 
 
 
Az SZMSZ 9. számú függelékében a Sikondai településrészi önkormányzat tagjai közül 

- törlésre kerül Mátyás János 7300 Komló, Viola u. 9. 
- helyére felvezetésre kerül: Tóth Árpád 7300 Komló, Sikondai út 1. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a változást az SZMSZ II/A. és IX. számú függelékén 
vezettesse át. 
 
Határidő: 2012. május 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2012. április 26. 
 

Polics József 
polgármester 



1. sz. melléklet – TERVEZET 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2012. (…...)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 7. § (9) bekezdésében az „Etnikai és kisebbségi” szöveg helyébe a „Nemzetiségi” 
szöveg lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 10. § (11) bekezdés c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdés a) 
pontjában, 41. § (1) bekezdés d) pontjában, VII. Fejezetének címében, 30. alcímében, 43. §-
ában, 44. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi” 
szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szövegrész lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 44. § (2) bekezdésében a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” 
szövegrész lép. 
 

4. § 
 

A Rendelet 10. § (11) bekezdés a) pontjában és 36. § (1) bekezdés b) pontjában a 
„törvényességi ellenőrzéséért felelős” szövegrész helyébe a „törvényességi felügyeletét 
ellátó” szövegrész lép. 

 
5. § 

 
A Rendelet 30. § (4) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „minden év januári 
rendes testületi ülésen” szövegrész lép. 
 

6. § 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

7. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 11. § (5) bekezdése. 
 

8.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2012. május 10. 
 

 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 



1. melléklet a …./2012. (…….) önkormányzati rendelethez 

A BIZOTTSÁGOKRA RUHÁZOTT TESTÜLETI HATÁSKÖRÖK ÉS A 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL, ILLETVE ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL 

BENYÚJTHATÓ ELŐTERJESZTÉSEK  
 

I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 
 

1. A bizottság hatáskörét érintő, önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok 
benyújtásáról szóló döntés. 

 
2. Az egészségügyi intézmények – intézmény átszervezését nem érintő – alapító 

okirat módosításának jóváhagyásáról szóló döntés. 
 
3.  Szociális kölcsön megállapításáról szóló döntés. 
 
4.  Szemétszállítási díj-támogatások megállapításáról szóló döntés. 
 
5. Szociális bérlakások kiutalásáról szóló döntés. 

 
B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések 

 
1.  A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 
 
2.  Egészségügyi koncepció elfogadása. 
 
3.  A bizottság által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések 

előterjesztése. 
 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

előterjesztések 
 

1.  Az önkormányzat egészségügyi alapellátásának helyzetével, így a háziorvosi 
és házi gyermekorvosi ellátással, fogorvosi alapellátással, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátással, a védőnői szolgálattal, az iskola-egészségügyi 
ellátással, illetve ezek körzeteivel, színvonalával, tárgyi és személyi 
feltételrendszerével kapcsolatos előterjesztések. 

 
2.  Az egészségügyi alapellátás egyes területeinek átszervezésére, módosítására 

vonatkozó előterjesztések. 
 
3.  Az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények 

vezetőinek kinevezésével összefüggő előterjesztések. 
 
4.  Az illetékes egészségbiztosítási pénztárral való kapcsolattartásra, a város 

területén működő egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó 
előterjesztések. 

 



5.  Az ügyeleti ellátás helyzetére és színvonalára, valamint az ügyeleti díjak 
felhasználására vonatkozó előterjesztések. 

 
6.  A járóbeteg szakellátást, illetőleg fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi 

intézmények működésére vonatkozó előterjesztések. 
 
7.  Az ifjúságot érintő nevelési, oktatási, kulturális, foglalkoztatási, szociális és 

családpolitikai programok. 
 
8.  Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú rendeletek. 
 
9.  Szociális koncepció. 
 
10.  Lakás kiutalási névjegyzék. 
 
11.  Az önkormányzat fenntartásában lévő szociális, gyermekvédelmi és 

egészségügyi intézmények létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével 
kapcsolatos előterjesztések. 

 
12.  A szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények vezetőinek 

kinevezésére vonatkozó előterjesztések. 
 
13.  Lakáscélú támogatás megállapítására vonatkozó előterjesztés. 
 
14.  Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények éves szakmai 

beszámolójára vonatkozó előterjesztések. 
 

15.    A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

 
16.  Közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztések. 

 
 

II. GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 
 

1. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés 
amennyiben önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve 
rendelkezésre áll. 

 
2. Közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről szóló döntés. 
 
3. A vízkár-elhárítás, valamint az út-híd karbantartási keret feladat 

meghatározása. 
 
4. Víziközmű rekonstrukcióra jóváhagyott keret felosztása. 
 
5. A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntés. 
 



6. Csendes övezet kialakításának elrendelése, a zaj ellen fokozott védelmet 
igénylő létesítmény körül. 

 
7. A közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok 

ellátásáról szóló döntés. 
 
8. A környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok benyújtásáról szóló döntés. 
 
9. Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó 

rendezvényekhez való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása. 
 
10. A Városgondnokság – intézmény átszervezését nem érintő – alapító okirat 

módosításának jóváhagyásáról szóló döntés. 
 
11. A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az 

induló bérleti díj meghatározása. 
 
12. 3 m Ft összértéket meg nem haladó ingatlanoknál az értékesítésre kijelölésről, 

telek kiegészítésről, telekalakítás jóváhagyásáról, valamint az értékesítésről 
szóló döntés. 

 
13. Közterület-használati díj önkormányzati rendeletben biztosított elengedésére 

vonatkozó javaslat megtétele. 
 
B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 

 
1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 

 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

előterjesztések: 
 

1. A közút mentén, a tengelytől számított védőtávolságok határán belül 
megvalósuló létesítményekkel kapcsolatos előterjesztések. 

 
2. Ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülő, újrahasznosításra alkalmas 

területek átvételére vonatkozó előterjesztések. 
 
3. A városrendezési programok, a szabályozási tervek, a belterületi határvonal 

jóváhagyására, módosítására vonatkozó előterjesztések, rendelet-tervezetek. 
 
4. A helyi köztemető létesítésével, bővítésével és fenntartásával kapcsolatos 

előterjesztések. 
 
5. Barnamezős ingatlanok hasznosításával kapcsolatos előterjesztések. 
 
6. Települési, megyei térképészeti határkiigazításra vonatkozó előterjesztések. 
 
7. Lakóház-felújítási keret felhasználása. 



 
8. A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a környezet épített és 

természetes elemeinek védelmével kapcsolatos előterjesztések. 
 
9. A helyi szabályozási tervek előkészítésére, továbbfejlesztésére, módosítására 

vonatkozó előterjesztések. 
 
10. Az országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak 

részét képező járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak építésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztések. 

 
11. A közművekre vonatkozó előterjesztések. 
 
12. A művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 

való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztések. 
 
13. A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a 

közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos előterjesztések. 
 
14. A települési vízellátás, a települési csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek 

tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és vízkár elhárítás, az 
ár- és belvízvédekezés államigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatos 
előterjesztések. 

 
15. Önkormányzati erdők és egyéb zöldterületek létesítésével és kezelésével 

kapcsolatos előterjesztések. 
 
16. A környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek tervezete. 
 
17. A helyi idegenforgalom és turizmus fejlesztésére, javítására vonatkozó 

előterjesztések. 
 
18. Az önkormányzat idegenforgalmi propagandájának javításával, fejlesztésével 

és támogatásával kapcsolatos előterjesztések. 
 
19. Helyi jellegű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletek 

tervezete. 
 
20. Az önkormányzat gazdasági programja. 
 
21. Önkormányzati költségvetési szervek, Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok 

alapításának, átszervezésének és megszűntetésének tervezete. 
 
22. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseiről szóló 

előterjesztések. 
 
23. Üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések. 
 



24. Önkormányzati vagyon tulajdon átruházás útján történő növelésére tett 
javaslat. 

 
25. Feladatellátási megállapodások. 
 
26. Általános és részletes rendezési terv módosításáról szóló előterjesztés, ha a 

beruházás a tervmódosítást teszi szükségessé. 
 
27. Valamennyi beruházási illetve beruházás-lebonyolítási tárgyú előterjesztés. 
 
28. Hosszú távú beruházási koncepció és szakmai program előkészítése. 
 
29. Az önkormányzat gazdasági és válságkezelési stratégiájának meghatározása, 

ilyen témájú pályázat elbírálása. 
 
30. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel 

működő gazdasági társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft-k alapító 
okirataira és társasági szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó 
előterjesztések, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves 
beszámolója, felügyelő bizottsági tájékoztatójuk, valamint legfőbb 
döntéshozó szerveik határozatainak jóváhagyása.  

 
31. 3 m Ft összértéket meghaladó ingatlanoknál, telek-kiegészítéseknél, 

telekkialakításoknál az értékesítésre történő kijelölés. 
 
32. Önkormányzati ingatlanok elidegenítése. 

 
33. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos előterjesztések. 
 

 
III. OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁG 

 
 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 
 

1. A nevelési-, oktatási intézmények házirendjének, nevelési-, pedagógiai, 
minőségirányítási programjának jóváhagyásáról szóló döntés, amennyiben az 
többletkiadást az önkormányzat számára nem jelent. 

 
2. Az óvoda, az iskola működési körzetének, továbbá az óvoda nyitva tartásának 

rendjének meghatározásáról szóló döntés. 
 
3. Az óvodai és az általános iskolai beiratkozási időszak meghatározása és 

helyben szokásos módon történő közzététele. 
 
4. A bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok 

benyújtásáról szóló döntés (illetve ha a fedezet rendelkezésre áll). 



 
5. A közművelődési, közgyűjteményi intézmények éves munkatervének 

jóváhagyása és a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának meghatározása.  
 
6. A 2 pécsi kollégiumi férőhely elosztásáról szóló döntés szociális rászorultság 

figyelembevételével. 
 
7. Az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények maximális 

létszámtól való eltérésének engedélyezése. 
 
8. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, valamint a 

közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb 
szervezetek megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról készített 
beszámolóinak elfogadása. 

 
9. Szakmai ellenőrzésekről, értékelésekről készített jelentések elfogadásáról 

szóló döntés. 
 
10. A kulturális szakemberek képzési tervének elfogadása, ha a fedezetet a 

költségvetés biztosítja. 
 
 
 

B) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések 
 

1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 
 
2. Informatikai stratégia meghatározása, elfogadása. 
 
3. Sportkoncepció meghatározása, módosítása. 

 
4. Ifjúsági koncepció meghatározása, módosítása. 

 
 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

előterjesztések 
 

1.  Az önkormányzati nevelési-, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények megszüntetéséről, átszervezéséről, feladatának 
megváltoztatásáról, nevének módosításáról, költségvetésének 
meghatározásáról és módosításáról szóló előterjesztések. 

 
2.  Az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közművelődési, 

közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő 
pályázatok. 

 
3.  A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos előterjesztések. 



 
4.  Az oktatással, óvodai ellátással és közművelődéssel kapcsolatos valamennyi 

előterjesztés. 
 
5.  Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 

való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztés. 
 
6.  Informatikai tárgyú előterjesztések. 

 
7.  Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával működő testnevelési 

és sportintézmények munkájával kapcsolatos előterjesztések. 
 
8.  Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és eszközrendszerére 

vonatkozó előterjesztések.  
 
 

IV. PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG 
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
1. Szakember letelepítésére rendelkezésre álló lakásra vonatkozó bérleti 

szerződés megkötéséről szóló döntés. 
 
2. A helyi képviselők, bizottsági tagok és a nem képviselő bizottsági tagok 

költségtérítésének, tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás 
kérdésekről szóló döntés. 

 
3. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
4. A polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapjául 

szolgáló célok meghatározása. 
 
5. Az egyes fejlesztési kiadások fedezeteként számba vehető fejlesztési célú 

bevételek meghatározása. 
 
6. Könyvvizsgáló kiválasztása.  
 
7. Az illetékes szakbizottság(ok)kal együttesen a – beruházásokhoz és 

felújításokhoz kapcsolódó – támogatási szerződések módosításával 
összefüggő előirányzat változások általános tartalék terhére történő 
biztosításáról szóló döntés. 

 
8. Más, illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 500 e Ft egyedi 

értéket meg nem haladó tartozások elengedése. 
 
9. Intézményi gazdálkodás és kötelezettség állomány folyamatos nyomon 

követése, szükség szerint javaslat beavatkozásra.  
 
10. Beruházások kivitelezésére közbeszerzési vagy beszerzési eljárás kiírása. 



 
11. Közbeszerzési szabályzatban meghatározott véleményezés és a beérkezett 

ajánlatok elbírálása. 
 
12. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési céltartalék 

felhasználása. 
 
13. Szándéknyilatkozat megtételéről szóló döntés, amennyiben az 10 MFt 

összérték feletti vagyonhoz illetve kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. 
 
14. Alapvagyon biztosító kiválasztása. 
 
15. Az önkormányzati tulajdont illetően az elővásárlási jog érvényesítéséről, 

illetve az elővásárlási jogról való lemondásról szóló döntés. 
 

16. A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről 
szóló rendeletben meghatározott bérleti díjkedvezmények megállapításáról 
szóló döntés. 

 
17. A képviselő-testület vagy jegyző által elhatározott létszámleépítéshez 

kapcsolódó pályázatok benyújtásáról szóló döntés. 
 

18. A bizottság hatáskörébe tartozó pályázat benyújtásáról szóló döntés, 
amennyiben az önerőt nem igényel, vagy a fedezet rendelkezésre áll, illetve – 
a polgármester indítványára, amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőig a képviselő-testület ülésének összehívására nincs mód – a 
költségvetésben pályázati önerő céljára biztosított tartalék terhére, legfeljebb 
5 M Ft. értékhatárig. 

 
19. Az önkormányzat által kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások 

megrendelésével kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése. 
 
 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 
 

1. A polgármester és alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat 
előterjesztése. 

 
2. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése. 
 
3. Helyi kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztés. 
 
4. A képviselői összeférhetetlenséggel, illetve vagyonnyilatkozat-tétellel 

kapcsolatos ügyek. 
 

C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 
előterjesztések: 
 

1. A városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó 
előterjesztés. 

 



2. A helyi közbiztonsági tárgyú előterjesztések. 
 
3. A hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésére és a hatósági állatorvosi 

körzet kialakítására vonatkozó előterjesztés. 
 
4. A települési földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására 

vonatkozó előterjesztés. 
 
5. Az önkormányzati rendeletek tervezete. 
 
6. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti 

együttműködési megállapodások megkötése, módosítása. 
 
7. A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó szerződésekre, 

megállapodásokra vonatkozó előterjesztések. 
 
8. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel 

működő gazdasági társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft-k alapító 
okirataira és társasági szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó 
előterjesztések, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves 
beszámolója, felügyelő bizottsági tájékoztatójuk, valamint legfőbb 
döntéshozó szerveik határozatainak jóváhagyása.  

 
9. Más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések véleményezése. 
 
10. Részvény, üzletrészvásárlás, értékesítés, apport, tőkeemelés tárgyú 

előterjesztések. 
 
11. Tagi kölcsön, kezességvállalás tárgyú előterjesztések. 
 
12. Költségvetési koncepció, módosítások, zárszámadás, pénzmaradvány 

jóváhagyása, költségvetési beszámolók. 
 
13. Költségvetésben jóváhagyott általános tartalék felhasználásáról szóló 

előterjesztések. 
 
14. Hitelfelvétellel és biztosíték nyújtásával kapcsolatos előterjesztések.  
 
15. Közüzemi, közszolgáltatói és térítési díjak módosításáról/jóváhagyásáról 

szóló előterjesztések. 
 
16. Tartozás-elengedés 500 e Ft egyedi érték felett. 
 
17. Költségvetésben nem nevesített pályázatok benyújtása. 
 
18. Intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések. 
 
19. Működési, fejlesztési célú pénzeszköz-átadásról szóló előterjesztés. 
 
20. Belső ellenőri tevékenységgel kapcsolatos előterjesztések. 
 
21. Állami Számvevőszéki és belső ellenőri vizsgálatokról szóló tájékoztató és 

intézkedési tervek. 



 
22. Intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról szóló 

előterjesztés. (E tárgykörben előterjesztő köteles számszerűsíteni az adott 
előterjesztés költségvetési kihatásait a döntés teljes időtartamára, de legalább 
3 évre.) 

 
23. Kártérítési ügyekről szóló előterjesztések. 
 
24. Önkormányzat által képzett/kezelt alapokról szóló tájékoztatók. 
 
25. Polgármesteri kerettel kapcsolatos előterjesztések. 
 
26. A nem költségvetési szervek támogatási keretösszegére vonatkozó 

javaslattétel. 
 
27. A versenypályázatokra beérkezett ajánlati dokumentáció véleményezése, 

elbírálásuk szakmai előkészítése. 
 
28. Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás beszámolója. 

 
29. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulással kapcsolatos előterjesztések. 
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