
3. melléklet a 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez

1. A Pénzügyi bizottság feladatai

1.1. Ellátja a pénzügyi bizottság Mötv. szerinti feladatait.
1.2. Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában.
1.3.  Közreműködik  az  önkormányzat  éves  költségvetésének  és  zárszámadásának

előkészítésében, véleményezi az előterjesztést.
1.4. Közreműködik a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló elkészítésében és

véleményezi azt.
1.5.  Pénzügyi  -  gazdasági  ellenőrzéseket  kezdeményez  és  szervez  az  önkormányzat

intézményeinél és az önkormányzati támogatásban részesülteknél, amelynek keretében
ellenőrzi
1.5.1. a pénzkezelési szabályok megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem

érvényesítését.
1.6.  Figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását  különös  tekintettel  a  saját

bevételekre.
1.7. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
1.8. Ellenőrzi és véleményezi a normatív állami hozzájárulás felhasználását és elszámolását.
1.9. Vizsgálja és javaslatot tesz a gazdálkodás hatékonyságának növelésére.
1.10.  Közreműködik  a  költségvetési  vonatkozású  önkormányzati  rendelet-tervezetek  ki

dolgozásában, véleményezi azokat.
1.11. Véleményezi a költségvetést érintő egyéb előterjesztéseket.
1.12. Véleményezi a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati intézmények és az

önkormányzati cégek jutalmazásával összefüggő előterjesztést.
1.13. Részt vesz az önkormányzat rövid- és hosszú távú programjainak kialakításában.
1.14. Javaslatot tesz a képviselő-testület munkaterve, ellenőrzési tervek tartalmára.
1.15. Véleményezi az önkormányzat által  benyújtandó pályázatokat és az ehhez szükséges

önerő fedezetének költségvetési rendeletben való biztosítását.
1.16.  Véleményezi  és  részt  vesz településrendezési  eszközök,  a  településüzemeltetéssel  és

településfejlesztéssel  összefüggő  javaslatok,  tervek,  valamint  településfejlesztési
koncepció kidolgozásában.

1.17. Részt vesz a településfejlesztési tervek megvalósulásának vizsgálatában, javaslatot tesz
az infrastruktúra fejlesztésére.

1.18. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, javaslatot
fogalmaz meg annak javítására.

1.19. Figyelemmel kíséri a lakossági életviszonyok és a helyi foglalkoztatottság helyzetét.
1.20. Véleményezi az önkormányzat profitorientált és nonprofit vállalkozási tevékenységének

megvalósítását.
1.21. Véleményt nyilvánít a gazdasági kötelezettség-vállalást tartalmazó ügyleteknél.
1.22. Véleményezi, kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok hasznosítását.
1.23. Javaslatot tesz – értékbecslésben foglaltak és az önkormányzat érdekeinek figyelembe

vételével – az ingatlanok vételi vagy eladási árára.

1.24. Javaslatot tesz településrészek új szabályozási terveinek készítésére.
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1.25. Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló belterületi útépítések,
közműfejlesztések szervezésével kapcsolatban:
1.25.1. javaslatot tesz a beruházás és együttműködés feltételeire,,
1.25.2. javaslatot tesz a döntési folyamatra és szempontjaira.

1.26.  A  polgármester  és  a  képviselők  vagyonnyilatkozatainak  vizsgálata,  nyilvántartása,
kezelése és őrzése.

1.27.  Elvégzi  a  méltatlansági  ügyekkel  kapcsolatos  döntés-előkészítő  feladatokat  és  a
képviselő-testület döntésére javaslatot tesz.

1.28. Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel és a Polgárőrséggel rendszeresen kapcsolatot tart
és  beszámolójukat  véleményezi,  amelyek  alapján  javaslatot  tesz  az  egyes
közbiztonságot javító intézkedések megtételére és azok finanszírozására.

1.29.  Az  egészségügyi  és  szociális  intézmények  működésének  és  ellátások  minőségét
folyamatos figyelemmel kíséri.

1.30.  Véleményezi,  javaslatot  tesz  a  költségvetési  prioritások  meghatározására,  az
intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására.

1.31.  Véleményezi  az  egészségügyi  és  szociális  ágazatot  érintő  képviselő-testületi
előterjesztéseket.

1.32.  Részt  vesz  a  szociális  segélyezés  elveinek  kidolgozásában,  ellenőrzi  annak
végrehajtását.

1.33. Javaslatot tesz a helyi lakhatási helyzet javítására.
1.34.  Véleményezi  és  javaslatot  tesz  a  települési  támogatások  megítélésének  módjára,

valamint a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.
1.35.  Részt  vesz  a  település  közép-  és  hosszútávú  szociálpolitikai  szolgáltatásfejlesztési

koncepciójának kidolgozásában.
1.36. Kapcsolatot tart fenn civil szervezetekkel.
1.37.  Az  önkormányzat  ellátási  területén  működő  háziorvosoktól,  gyermekorvostól,

fogorvostól írásbeli tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kiterjed a tevékenységi körre, és
az ellátás minőségére, melyről a testületet kétévente tájékoztatja.

1.38.  A  köznevelési  és  művelődési  intézmények  működésének  folyamatos  figyelemmel
kísérése.

1.39. Javaslat kidolgozása az intézmények műszaki és személyi feltételeinek biztosítására.
1.40. Az iskoláztatással kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetése, közreműködés az oktatás

fejlesztésében.
1.41.  Véleményezi  a  köznevelési,  közművelődési  intézmények  vezetőinek  kinevezését,

vezetői megbízatásuk megszüntetését.
1.42.  Közreműködés  a  testnevelés  és  sportélet  fejlesztésében,  a  szabadidő  eltöltésével

kapcsolatos feladatok ellátásának szervezésében.
1.43.  A  gyermek-  és  ifjúságvédelem  helyzetének  elemzése,  különös  figyelemmel  a

veszélyeztetettekre.
1.44. Véleményezi a köznevelési intézmények foglalkoztatási, illetve pedagógiai programját.
1.45.  Értékeli  a  köznevelési  intézmények  foglalkoztatási,  illetve  pedagógiai  programjában

meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.
1.46.  Részt  vesz  az  ifjúságpolitikai  koncepció  kidolgozásában,  figyelemmel  kíséri  annak

végrehajtását.
1.47.  Figyeli  a  helyi  médiát  és  javaslatot  tesz  az  önkormányzat  kommunikációjának

változtatására.
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1.48. A település közösségi programjaira javaslatot tesz.
1.49. Közreműködik az önkormányzati címadományozások előkészítésében.
1.50.  Felelős  a  turisztika  területén  a  fejlesztési  tervek,  elképzelések  kialakításáért,

összehangolásáért.

2. Összeférhetetlenségi Bizottság

2.1. Döntés előkészítést végez és javaslatot tesz az összeférhetetlenségi ügyekben.

3. Helyi gazdaság-fejlesztésért felelős tanácsnok

3.1.  Felméri  a  helyi  gazdasági  érdekeket  és  fejlesztési  javaslatot  tesz  a  helyi  gazdaság
fejlesztésére.  A  helyi  vállalkozók  érdek-képviseleti  tevékenységének  előmozdítása,
testületbe szerveződés elősegítése.

3.2. A helyi fiatal vállalkozók segítése, vállalkozási tevékenységük fejlesztéséhez szükséges
önkormányzati döntések előkészítése

3.3. Részt vesz az önkormányzat rövid- és hosszú távú programjainak kialakításában,  ehhez
kapcsolódóan  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  2018-2023  alábbi  intézkedési
terveinek megvalósításában: 
3.3.1.  Úthálózat  fejlesztése  a  szegregálódás  veszélyét  magában  hordozó

településrészeken,
3.3.2.  Új közösségi ház felépítése,
3.3.3. Önkormányzati mini bölcsőde kialakítása helyben,
3.3.4. Köztéri játszóterek kiépítése,
3.3.5.  Otthon vagy munkahely,
3.3.6.  Akadálymentesítés a településen,
3.3.7.  „Egységben az erő!”,
3.3.8.  Összehangolt  jelzőrendszer  és  adatbázis  létrehozása  az  információáramlás

érdekében,
3.3.9.  Fogyatékkal  élő  személyek  foglalkoztatási  lehetőségeinek  feltérképezése

településünkön.
3.4. Javaslatot tesz a képviselő-testület munkaterve, ellenőrzési tervek tartalmára.
3.5.  Véleményezi  az  önkormányzat  által  benyújtandó pályázatokat  és  az  ehhez  szükséges

önerő fedezetének költségvetési rendeletben való biztosítását.
3.6. Részt vesz a településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő javaslatok, tervek,

valamint településfejlesztési koncepció kidolgozásában.
3.7. Javaslatot tesz településrendezési eszközök újraszabályozására, megalkotására.
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3.8. Részt vesz a településfejlesztési tervek megvalósulásának vizsgálatában, javaslatot tesz az
infrastruktúra fejlesztésére.

4



4. Helyi kulturális- és sportélet fejlesztésért felelős tanácsnok

4.1.  Felelős  az  önkormányzati  rendezvények  előkészítésének  és  lebonyolításának
koordinálásáért, az önkormányzat és a főszervező közötti kapcsolat fenntartásáért.

4.2.  Feltárja  és  javaslatot  tesz  a  helyi  kulturális  élet  fejlesztési  lehetőségére,  a  lakosság
önkormányzati rendezvényeken történő részvételére történő bevonás lehetőségeire.

4.3. Javaslatot tesz a helyi kulturális és közösségi élet közép és hosszú távú terveire.
4.4. Feltárja és javaslatot tesz a helyi sportélet fejlesztésének lehetőségeire.
4.5. Rendszeresen és személyes kapcsolatot tart a helyi sportegyesületekkel, amelynek során

vizsgálja az egyesületek működési nehézségeit, fejlesztési céljaikat, az önkormányzati
támogatások felhasználását, az önkormányzati támogatások jövőbeli lehetséges céljait,

4.6. Feltárja az önkormányzati és egyesületi érdekek kapcsolódási pontjait és javaslatot tesz
közép és hosszú távú tervek megalkotására.

4.7.  Javaslatot  tesz  és  koordinálja  a  közösségi  és  szabadidős  sportolási  lehetőségek
fejlesztését.

4.8. Közreműködik a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 felülvizsgálatában, továbbá
részt vesz az alábbi intézkedési tervek megvalósításában:

4.8.1. Adatgyűjtés a felnőttképzésben részt vevők számáról
4.8.2. Új közösségi ház felépítése
4.8.3.  Összehangolt jelzőrendszer és adatbázis létrehozása az információáramlás érdekében
4.8.4.  Sporttámogatási rendszer megalkotása
4.8.5. „Legyen tiéd a sport!”
4.8.6.  Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek idegen nyelvi képzése
4.8.7. „Mozdulj rá az egészségre!”
4.8.8.  A nők esélyegyenlőségének felmérésére vonatkozó hiányos adatok begyűjtése
4.8.9. Hátrányos helyzetben lévő idősek közösségi élethez való esélyegyenlőségének növelése
4.8.10. Idősek napközbeni ellátása
4.8.11. „Ismerkedés a számítógéppel!”
4.8.12. A fogyatékkal élők elszigeteltségének enyhítése
4.8.13. Előítéletek feloldása a fogyatékkal élők irányában
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5. Esélyegyenlőségi és egészségügyi fejlesztésért felelős tanácsnok

5.1. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szociális segélyezési rendszerének hatékonyságát és
feltárja  a szociális  segélyezéssel  érintettek élethelyzetének javítási  lehetőségeit,  majd
javaslatot tesz az önkormányzati közép és hosszú távú terveire.

5.2. Folyamatos kapcsolatot tart a település lakosságát ellátó egészségügyi szolgáltatókkal és
feltárja a helyi lakosságot érintő egészségügyi kockázatokat, amely alapján javaslatot
tesz az önkormányzat által támogatott megelőző programokra.

5.3. Javaslatot tesz az önkormányzat közép és hosszú távú lakossági egészségmegőrzést segítő
programjára.

5.4.  Kapcsolatot  tart  a  gyermekvédelemi  jelzőrendszer  tagjaival  és  feltárja  azokat  az
intézkedést  igénylő eseteket,  amelyek állami ellátása nem biztosított,  majd javaslatot
tesz az önkormányzati beavatkozás lehetőségeire.

5.5. Kapcsolatot tart az önkormányzat által a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával
megbízott  szervezettel,  feltárja  a  szolgáltatás  minőségi  javításának  lehetőségeit  és
javaslatot tesz az önkormányzat közép és hosszú távú terveire.

5.6. A helyi esélyegyenlőségi terv végrehajtásának koordinálásával, a feladatok címzettjeivel
történő rendszeres kapcsolattartással segíti az önkormányzat által kijelölt célok elérését.

5.7.  Közreműködik  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  2018-2023  felülvizsgálatában,  a
szükséges  adatok  beszerzésében,  továbbá  részt  vesz  az  alábbi  intézkedési  tervek
végrehajtásában:
5.7.1. Védőoltási program,
5.7.2. „Legyen tiéd a sport!”,
5.7.3. Szűrővizsgálatok, prevenció, szülővé válás,
5.7.4. „Mozdulj rá az egészségre!”,
5.7.5. „Egységben az erő!”,
5.7.6.  Hátrányos helyzetben lévő idősek közösségi élethez való esélyegyenlőségének

növelése,
5.7.7. A helyi szociális  és egészségügyi ellátórendszer felkészítése az idős korosztály

számának megnövekedésére- új egészségügyi intézmény felépítése,
5.7.8. Idősek napközbeni ellátása,
5.7.9. Idősen is egészségesen!,
5.7.10. A településen élő fogyatékkal élők számának, helyzetének feltérképezése,
5.7.11. A fogyatékkal élők elszigeteltségének enyhítése,
5.7.12. Előítéletek feloldása a fogyatékkal élők irányában.

5.8.  Előkészíti  az  idősek  nappali  ellátásának  megszervezését,  javaslatot  tesz  a  feladat
ellátásának módjára.

5.9.  A  tanyagondnoki  szolgálat  tevékenységének  megszűnéséve  ellátás  nélkül  maradtak
figyelemmel kísérése a család- és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve.
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