
5. melléklet a 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A bizottságok feladatai 

 

1. Ügyrendi és Rendészeti Bizottság1 

 

1.1. Előterjeszti: 

 

1.1.1.2 a polgármester és az alpolgármester illetményére, költségtérítésére, az alpolgármester 

illetményének emelésére és a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatokat, 

1.1.2. az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat. 

 

1.2. Véleményezi: 

 

1.2.l. az önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 

1.3. Tárgyalja: 

 

1.3.1. a Képviselő-testület éves munkatervét, 

1.3.2. az önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenség és méltatlanság 

megállapítására irányuló kezdeményezéseket, 

1.3.3. az Önkormányzat és a hivatal szervezetére vonatkozó javaslatokat,  

1.3.4. a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, 

1.3.5. az önkormányzati intézmények alapító okiratait, valamint szervezeti és működési 

szabályzatait, 

1.3.6. a maradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 

1.3.7. a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat, 

1.3.8. önkormányzati alapítású civil szervezetekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

1.3.9. a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 

1.3.10. a választási bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztéseket, 

1.3.11. a közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket,  

1.3.12. a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, 

1.3.13. a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet alapján, elsőfokú önkormányzati hatósági ügyben hozott 

határozatok ellen a Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezést, 

1.3.14. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, 

1.3.15. a Képviselő-testület ülései között történt eseményekről szóló tájékoztatót.  

 

1.4.  Egyéb feladatai: 

 

1.4.1. lebonyolítja a Képviselő-testület urna alkalmazásával történő titkos szavazását, 

1.4.2. közreműködik a bírósági ülnökök választásának előkészítésében, a vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalja,  

1.4.3. javaslatot tesz a polgármesternek a rendőrök részére letelepedési támogatás odaítélésére, 

1.4.4. kapcsolatot tart: 

 1.4.4.1. a Rendőrkapitánysággal, 

 1.4.4.2. a polgárőr szervezetekkel, 

                                                           
1 Módosította: 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés: Hatályos: 2019. október 29-én 10 óra 20 perctől.  
2 Módosította: 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés: Hatályos: 2019. október 29-én 10 óra 20 perctől.  



 

 1.4.4.3. a települési nemzetiségi önkormányzatokkal, 

 1.4.4.4. az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumával, 

 1.4.4.5. a társadalmi bűnmegelőző szervezetekkel, 

1.4.5. nyilvántartja és ellenőrzi a Képviselő-testület tagjai és a nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozatát a képviselők vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó Szabályzat alapján, 

 

2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

2.1. Előterjeszti: 

 

2.1.1. az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló rendelet-

tervezetet, 

2.1.2. az előirányzat-módosításokat, 

2.1.3. az Önkormányzat naptári éven belüli működési, felhalmozási célú hitelfelvételével 

kapcsolatos javaslatait, 

2.1.4. az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő 

javaslatokat, 

2.1.5. az átmeneti gazdálkodás bevezetésére irányuló döntést. 

 

2.2. Véleményezi: 

 

2.2.1. az éves költségvetésről és annak módosításáról, valamint az előző évi gazdálkodásról 

szóló beszámolóra vonatkozó rendelet-tervezeteket, 

2.2.2. az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő 

nemzeti vagyonelemekről szóló rendelet-tervezeteket, 

2.2.3. a helyi adókról szóló rendelet-tervezeteket, 

2.2.4. az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet-

tervezetet, 

2.2.5. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet-tervezetet, 

2.2.6. Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet-

tervezetet, 

2.2.7. a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 

rendelet-tervezetet, 

2.2.8. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet, 

2.2.9. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet, 

2.2.10. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezetet. 

 

2.3. Tárgyalja: 

 

2.3.1. feladatköréhez kapcsolódó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

2.3.2. az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, 

2.3.3. a maradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 

2.3.4. az éves költségvetésben keretjelleggel meghatározott összegek tételes felosztására 

vonatkozó javaslatokat, 

2.3.5. az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési 

beszámolóit, 



2.3.6. önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről, az azokra vonatkozó pályázatokról, 

önerő biztosításáról szóló előterjesztéseket, 

2.3.7. önkormányzati alapítású gazdasági társaságok gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat, 

üzleti terveket, a társaság vezető tisztségviselőjének és Felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásával kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.8. az önkormányzati intézmények beszámolóit, tájékoztatóit, az intézményvezetők 

megválasztásával kapcsolatos előterjesztéseket,  

2.3.9. szociális szövetkezetekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.10. az önkormányzati társulási tagsági jogviszonnyal kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.11. beszerzéssel, közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.12. a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztéseket, a szakterületét érintően, 

2.3.13. felelősség- és vagyonbiztosítással kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.14. alapítvány létrehozására, alapítványi forrás átadására, átvételére irányuló javaslatokat, 

2.3.15. a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos 

javaslatokat, 

2.3.16. közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális ellátottság 

javítására, az Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló önkormányzati 

pályázatokat, előterjesztéseket, 

2.3.17. a helyi közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket, 

2.3.18. az Önkormányzatot érintő regionális, kistérségi és helyi területfejlesztési koncepciókat, 

stratégiákat, programokat, projekteket, terveket, 

2.3.19. a terület- és városfejlesztési koncepciókra, területhasználatra, területszervezésre, építési, 

városképi követelmények helyi szabályozására, területrendezési tervekre, rendezési 

programokra vonatkozó javaslatokat, 

2.3.20. a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelmére, védetté nyilvánítására, 

megóvására, környezetvédelmi követelmények meghatározására, környezetvédelmi alapok 

létrehozására, kezelésére, felhasználására, környezetvédelmi fejlesztésekre vonatkozó 

javaslatokat, 

2.3.21. a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, feladatkörét érintően. 

 

2.4. Egyéb feladatai: 

 

2.4.1. Kapcsolatot tart: 

 2.4.1.2. önkormányzati tőkerészesedéssel rendelkező gazdasági társaságokkal, 

 2.4.1.3. közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokkal, 

 2.4.1.4. önkormányzati intézményekkel, 

 2.4.1.5. önkormányzati társulásokkal, 

 

3. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

3.1. Előterjeszti: 

 

3.1.1. az oktatási, köznevelési, kulturális és sport tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket. 

 

3.2. Véleményezi: 

 

3.2.1. az oktatási, köznevelési, kulturális és sport tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

3.2.2. az éves költségvetésről és annak módosításáról szóló rendelet-tervezeteket. 

 

3.3. Tárgyalja: 



 

3.3.1. feladatköréhez kapcsolódó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

3.3.2. az oktatási, köznevelési, kulturális és sport tárgyú előterjesztéseket, 

3.3.3. a maradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 

3.3.4. az egyházak, a civil- és sportszervezetek támogatására, a városi rendezvényekre, valamint 

a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keret felosztására vonatkozó javaslatokat,  

3.3.5. az oktatási, köznevelési és kulturális intézményeket érintő beruházásokat, felújításokat, 

fejlesztéseket, 

3.3.6. a köznevelési és közművelődési intézmények alapító okiratát, szakmai, nevelési és 

pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményvezetőjének 

megbízatását, Intézményi Minőségirányítási Programját, házirendjét, óvodai nyitvatartási 

rendjét,  

3.3.7. a nem önkormányzati fenntartású oktatási, köznevelési és kulturális intézményekkel és 

egyházakkal kapcsolatos előterjesztéseket,  

3.3.8. a közterületen és önkormányzati épületen elhelyezendő művészeti alkotások 

elhelyezéséről szóló előterjesztéseket, 

3.3.9. az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjával kapcsolatos előterjesztéseket, 

valamint a végrehajtását célzó intézkedési tervet,  

3.3.10. a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, feladatkörét érintően, 

3.3.11. a sportszervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatókat.  

 

3.4. Egyéb feladatai: 

 

3.4.1. Kapcsolatot tart:  

 3.4.1.1. oktatási, köznevelési, kulturális intézményekkel, 

 3.4.1.2. a sport- és civil szervezetekkel, 

 3.4.1.3. az egyházakkal,  

3.4.2. beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

 

4. Egészségügyi és Szociális Bizottság3 

 

4.1. Előterjeszti: 

 

4.1.1. a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi tárgyú rendelet-tervezeteket, 

4.1.2. a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, illetve annak felülvizsgálatából adódó 

módosítását, 

4.1.3. a városi egészségtervet, illetve annak felülvizsgálatából adódó módosítást, 

4.1.4. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi programokat. 

 

4.2. Véleményezi: 

 

4.2.1. a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi tárgyú rendelet-tervezeteket,  

4.2.2. az éves költségvetésről és annak módosításáról szóló rendelet-tervezeteket, 

4.2.3. az egyéb önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-tervezetet. 

 

 

 

 

                                                           
3 Módosította: 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés. Hatályos: 2019. október 29-én 10 óra 20 perctől.  



4.3. Tárgyalja: 

 

4.3.1. feladatköréhez kapcsolódó önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

4.3.2. a közfoglalkoztatás szervezése érdekében benyújtott pályázatokat, a működtetéséhez 

kapcsolódó javaslatokat, valamint az Önkormányzat mindenkori költségvetésében a 

hagyományos közfoglalkoztatás önerejére biztosított előirányzat felosztására vonatkozó 

előterjesztést, 

4.3.3. a munkahelyteremtésre irányuló előterjesztéseket,  

4.3.4. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményeket érintő beruházásokra, 

fejlesztésekre tett javaslatokat, 

4.3.5. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást érintő előterjesztéseket, 

4.3.6. a maradvány elosztására vonatkozó előterjesztést, 

4.3.7. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátást érintő pályázatokat,  

4.3.8. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 

Ózd város lakossága részére nyújtott ellátásokról szóló éves szakmai beszámolót, 

4.3.9. a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények létrehozására, működtetésére, 

megszüntetésére, struktúra-változtatására vonatkozó előterjesztéseket, 

4.3.10. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és egyéb egészségügyi vállalkozások 

engedélyezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, 

4.3.11. az elsőfokú hatósági ügyekben hozott határozatok ellen a Képviselő-testülethez 

benyújtott fellebbezést, 

4.3.12. a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, feladatkörét érintően. 

 

4.4. Egyéb feladatai: 

 

4.4.1. Kapcsolatot tart: 

 4.4.1.1. szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekkel,   

 4.4.1.2. a Rendőrkapitánysággal, 

 4.4.1.3. az állami foglalkoztatási szervvel,   
 


