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A HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADAT ÉS HATÁSKÖREI
I. Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság:
-

-

-

Ellenőrzi a pénzügyi-gazdasági döntések előkészítése során a tervezeteknek a gazdasági
programmal való összhangját.
Ellenőrzi az önkormányzati költségvetés határidőre való előkészítését. Az előterjesztés
jogszerűségét, a költségvetés és költségvetési koncepció összhangját.
Javaslatot tesz a polgármester illetményére, éves bérfejlesztésének mértékére.
Megvizsgálja a polgármester és a képviselők által benyújtott vagyon-nyilatkozatokat,
ellátja az azzal kapcsolatos nyilvántartási teendőket.
Megvizsgálja az önkormányzati költségvetés módosításának szükségét, indokoltságát.
Véleményezi a hitelfelvételt, s a felvett hitel felhasználásának célszerűségét.
Ellenőrzi a címzett és céltámogatások felhasználásának jogszerűségét,
vagyongazdálkodás szabályainak betartását.
Véleményezi az éves költségvetés-tervezetet, a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolókat.
Ellenőrzi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló hitelességét, az egyes kiadási
és bevételi előirányzatok teljesítését, a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, az eredménykimutatás jogszerűségét, a bizonylati fegyelem érvényesülését.
Ellenőrzi a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogszerűségét, a
pénzellátás és az intézményi finanszírozás szabályozottságát, a Polgármesteri Hivatal
belső ellenőrzési rendjének funkcionálását és indokoltságát.
Vizsgálja az átmeneti gazdálkodás során az átmenetre vonatkozó helyi szabályozás
hatékonyságát és a szabályok betartását.
Véleményezi az önkormányzati tulajdon értékesítésének cél- és jogszerűségét.
Ellenőrzi a polgármester által katasztrófa helyzetben tett pénzügyi intézkedések
célszerűségét.
Véleményezi a képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal által meghirdetett
költségvetést érintő pályázatokat.
Javaslatot tesz az intézményi és hivatali ellenőrzési rendszer kialakítására, átalakítására,
hatékonyságának fokozására, takarékossági intézkedések megtételére.
A bizottság ellátja mindazon feladatokat is, amelyekkel a képviselő-testület külön
megbízza.

II. Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
-

1
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Közreműködik a községi oktatásfejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásában.
Részt vesz az iskoláztatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő
szervekkel, szervezetekkel történő megállapodások előkészítésében.
Figyelemmel kíséri, gyűjti és összehangolja, valamint véleményezi a nevelési, oktatási,
művelődési és sport tevékenységek szakmai programját, tevékenységét.
Módosította: 7/2010.(X.13.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2010.X.13-tól.
Módosította: 7/2019 (XI.29.) önk. rend.12.§. Hatályos: 2019.XI.29-től

-

Javaslatot tesz oktatási, nevelési intézmények átszervezésére, megszüntetésére,
alapítására.
Javaslatot tesz tanulmányi ösztöndíjak létesítésére.
Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézményvezetői pályázatokat.
Figyelemmel kíséri és segíti a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai és iskolai ellátását,
életkörülményeit, tanulmányi helyzetét és továbbtanulását.
Figyelemmel kíséri a községben folyó közművelődési, kulturális tevékenységet, a diák
és tömegsport, valamint a versenysport helyzetét.
Javaslatot tesz új kulturális, művészeti sportágak, alapítványok létrehozására.
Gondoskodik a község kulturális egyesületek és csoportok munkáját.
Javaslatot tesz közművelődés (sport) intézmény alapítására, egyesítésére,
átszervezésére.
Javaslatot tesz közterületi elnevezésekre, illetve azok megváltoztatására és az ilyen
lakosság részéről jövő kezdeményezést felülvizsgálja és véleményezi.
Közreműködik a helyi sportélet fejlesztésében.
Figyelemmel kíséri a nemzetiségi, etnikai kisebbségek oktatási-kulturális helyzetét.
Részt vesz rendezvények, ünnepi megmozdulások, ünnepek szervezésében,
lebonyolításában.
Ellenőrzi a nevelési-oktatási, kulturális és sport ágazat gazdálkodását.
Vizsgálja a nevelési-oktatási, művelődési intézmények személyi, tárgyi feltételeit,
felszereltségét.
Kapcsolatot tart fenn más önkormányzati bizottságokkal, nevelési-oktatási, kulturális és
sport szervekkel.
Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a képviselő-testület határozatával megállapít
részére.
Közreműködik javaslatainak kidolgozásával a szociális gondoskodás fejlesztésében.
Elemzi a szociális gondoskodás különböző formai működésének tapasztalatait.
A szükségleteket és lehetőségeket felmérve javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat
által fenntartott intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére.
Javaslatokat tesz a lakáscélú támogatások megállapítására, illetve a támogatás
összegére.
Figyelemmel kíséri és elemzi a község hátrányos helyzetben élő polgár-rétegei szociális
helyzetének alakulását.
Eljár a helyi önkormányzat képviselő-testületének 5/1997.(IV.28.) és 8/1998.(VI.29.)
rendeletével hatáskörébe átruházott ügyekben.
A bizottság ellátja mindazon egyedi feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület
megbízza.

III. Településfejlesztési, Építésügyi,
Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
-

Véleményezi az átfogó különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat,
településrendezési terveket.
Figyelemmel kíséri a fejlesztési tervek végrehajtását.
Figyelemmel kíséri az általános rendezési terv határozatait.
Javaslatot tesz építési tilalom és korlátozások elrendelésére, fenntartására.
Kezdeményezi és véleményezi a védett területek, épületek karbantartását, felújítását és
annak támogatását.
Véleményezi a munkahelyteremtő beruházások megvalósulását.

-

Javaslatot tesz településrendezési, fejlesztési, környezetvédelmi, idegenforgalmi és
egyéb pályázatok kiírására.
Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, értékesítésére.
Közreműködik az átfogó lakáskoncepció kialakításában.
Javaslatot tesz a településrendezési, műemlékvédelmi szempontok szerint el nem
idegeníthető ingatlanokra.
Véleményezi a község energia felhasználásának gazdaságosságát, az energiahordozók
felhasználását.
Figyelemmel kíséri a kommunális szolgáltatások ellátást, műszaki és az ezzel
összefüggő gondoksági, valamint környezetvédelmi vonatkozását.
Véleményezi a szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását.
Javaslatot tehet a kommunális szolgáltatások szervezeti formájára.
Figyelemmel kíséri az épített és természeti környezet védelmét, s véleményezi ezzel
összefüggésben a beruházási terveket, programokat.
Figyelemmel kíséri a település köztisztasági helyzetét, s szükség esetén intézkedéseket
kezd.
Foglalkozik a levegő-tisztaság védelmi, vízminőség védelmi, zajvédelmi problémákkal,
és javaslatot dolgoz ki megoldásukra.
Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodást, különös tekintettel a veszélyes hulladékok
gyűjtésére.
Elemzi a község átmenő- és tömegközlekedésének helyzetét.
Véleményezi az út- és járdahálózat bővítésére irányuló terveket, döntés-tervezeteket.
Ellenőrzi a közterületek fenntartását.
Ellenőrzi a községben működő vállalatok, intézmények környezeti állapotát.
Javaslatokat dolgoz ki a környezetvédelmi ártalmak csökkentésére.
Figyelemmel kíséri a közvilágítás helyzetét.
Figyelemmel kíséri a vízrendszerek, csapadékvíz elvezetés helyzetét, javaslatot tesz
ilyen irányú beruházásokra.
Vizsgálja a műemlékvédelem, közterület-rendezés, utcanév számozásra tett javaslatot és
véleményez ez ügyben.
Segíti a falusi turizmus fejlesztését.
Javaslatot tehet a helyi építésügyi előírásokról szóló rendelet változtatására,
átdolgozására.
Javaslatot tesz a lakótelkek és ipari területek kialakítására.
Akciókat szervez a község takarítására és egyéb faluszépítő munkákra.
Alapítvány létrehozására javaslatot tesz.
Előadásokat, rendezvényeket szervez környezetvédelmi, községszépítési témakörökben.
Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a képviselő-testület határozataival megállapít
részére.

