
4. melléklet3 a 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

A bizottságok feladat- és hatáskörei 

4.1. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság (JÜB) feladat- és hatásköre 

 4.1.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.1.1.1. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát {2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

39. § (3) bekezdése}, valamint nyilvántartja és ellenőrzi a bizottság nem képviselő tagjának az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontja alapján tett - nem 

nyilvános - vagyonnyilatkozatát. 

4.1.1.2. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség (méltatlanság) megállapítása iránti kezdeményezést, 

amennyiben nem a bizottság tagját érinti. Mötv. 37. § (2) bekezdése 

4.1.1.3. Ellátja a 287/2011. (IX. 22.) Ök. határozattal elfogadott Közbiztonsági Koncepció VI. fejezetében 

rögzített koordinációs feladatokat. 

4.1.1.4. Elbírálja a Közbiztonsági Pályázati Keret felhasználására benyújtott pályázatokat 

11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja 

4.1.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 

alábbi témakörökben: 

4.1.2.1. rendeletalkotás; 

4.1.2.2. a Képviselő-testület által igényelt szerződéstervezetek; 

4.1.2.3. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok, költségvetési szervek tekintetében: 

4.1.2.3.1. az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat jogi megfelelősége; 

4.1.2.3.2. vezetői pályázat hirdetményének szövege; 

4.1.2.4. önkormányzati feladat átadás-átvételéről szóló megállapodások; 

4.1.2.5. a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Alapító Okirata; 

4.1.2.6. az Önkormányzat peres ügyei – félévente előterjesztett tájékoztató alapján 

4.1.2.7. segítséget nyújt egyéb jogi kérdésekben. 

4.1.3. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

 

--------- 

 

4.2. A Gazdasági Bizottság (GB) feladat- és hatásköre 

4.2.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.2.1.1. Dönt az önkormányzat költségvetésében megtervezett céltartalék felszabadításáról 

4.2.1.2. Dönt a bérlő(k) kijelöléséről, a volt bérlő(k) elhelyezéséről, valamint lakáscseréről a költségalapú 

bérlakások esetében.  23/2009. (V. 28.) KT. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja 

4.2.1.3. A kezdeményezi a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát a telekalakítási, illetőleg építési tilalom 

megszüntetése érdekében, ha az alapjául szolgáló okok vagy körülmények már nem állnak fenn. 

1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2) bekezdése 

4.2.1.4. A településrendezési tervek figyelembe vételével útosztályba sorolja a helyi közutakat. 

 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3 § (7) bekezdése 

4.2.1.5. Elbírálja a Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keret felhasználására benyújtott 

pályázatokat 11/2011. (III. 31.) önkormányzati  rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja 

4.2.2. Véleményezési hatáskör: 

Előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbi témakörökben: 

4.2.2.1. adósságrendezési eljárások; 

4.2.2.2. vagyongazdálkodási, vagyonkezelői jogok; 

                                                 
3 A rendelet 4. mellékletét módosította a 32/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2019. december 

19-étől. 

 



4.2.2.3. az önkormányzati költségvetést érintő kérdések; 

4.2.2.4. önkormányzati gazdálkodás; 

4.2.2.5. helyi adók; 

4.2.2.8. vállalkozási, befektetési tevékenység; 

4.2.2.9. közszolgáltatások díjának megállapítása; 

4.2.2.10. egyéb gazdálkodási feladatok; 

4.2.2.11. területfejlesztés, területrendezés; 

4.2.2.12. településrendezés; helyi építési rend; 

4.2.2.13. településkép-védelem; helyi védelem, városarculat; 

4.2.2.14. környezet és természetvédelem; 

4.2.2.15. termőföldekkel kapcsolatos döntések; 

4.2.2.16. földrajzi név, elnevezés; 

4.2.2.17. állategészségügyi feladatok; 

4.2.2.18. kommunális közszolgáltatások; 

4.2.2.19. vízügyi igazgatás; 

4.2.2.20. közlekedési igazgatás; 

4.2.2.21. idegenforgalom, 

4.2.3. Javaslatot tesz önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál építési telkek kialakítására, önkormányzati 

tulajdonú ingatlanoknál telekhatár rendezésre. 

4.2.4.Véleményezési, javaslattételi jogot gyakorol a Cegléd Város Idegenforgalmáért kitüntető cím 

adományozásához. 

4.2.5. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

 

---------- 

 

4.3. A Humán Bizottság (HB) feladat- és hatásköre 

4.3.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.3.1.1. A helyi sportkoncepció megvalósítása érdekében együttműködik az illetékességi területén 

tevékenykedő, testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel. 

 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.2. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó nevében kivizsgálja a panaszt, és ennek 

eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban 

tájékoztatja. 1997. évi CLIV. törvény 29. § (2) bekezdése 

4.3.1.3. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről. 

 1991. évi. XX. törvény 133. § b) pontja 

4.3.1.4. Dönt a bérlő(k) kijelöléséről, a volt bérlő(k) elhelyezéséről, valamint lakáscseréről a szociális 

bérlakások esetében.  23/2009. (V. 28.) KT. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.5. Elbírálja a Humán Pályázati Keret felhasználására benyújtott pályázatokat 

11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 

4.3.1.6. Kiírja és elbírálja a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatot. {51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet} 

4.3.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 

alábbi témakörökben:  

4.3.2.1. közművelődés, művészeti tevékenység; 

4.3.2.2. közgyűjtemények; 

4.3.2.3. köznevelés 

4.3.2.4. testnevelés és sport 

4.3.2.5. sajtó, kommunikáció, 

4.3.2.6. városarculat, 

4.3.2.7. az önkormányzat testvérvárosi és szövetségi kapcsolatai. 

4.3.2.8. egészségügyi ellátás; 

4.3.2.9. gyermek- és ifjúságvédelem; 

4.3.2.10. szociális ellátások; 



4.3.2.11. nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés; 

4.3.2.12. civil szervezetek ügyei 

4.3.3. Javaslattételi, véleményezési hatáskör a Gubody Ferenc Díj, Cegléd Város Pedagógiai Díja, a Cegléd 

Város Sportjáért Díj; és a testvérvárosi kapcsolatokért kitüntető cím, valamint a helyi közművelődésért 

szakmai elismerés adományozásához. 

4.3.4. Semmelweis Nap alkalmából javaslatot tesz az egészségügyi alapellátásban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó dolgozó önkormányzati elismerésére. 

4.3.5. A Szociális Munka Napja alkalmából javaslatot tesz a szociális munka területén kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó dolgozó önkormányzati elismerésére. 

4.3.6. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

 

--------- 

 

4.4. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (PB) feladat- és hatásköre 

4.4.1. A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.4.1.1. Dönt a többletbevételek jogszabályban meghatározott körének és mértékének intézményi hatáskörű 

felhasználásáról. 

4.4.1.2. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására 

4.4.2. Véleményezési hatáskör - előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az 

alábbi témakörökben: 

4.4.2.1. az önkormányzati költségvetést, gazdálkodást érintő kérdések Mötv. 120. § 

4.4.2.2. adósságrendezési eljárások; 

4.4.2.3. vagyonkezelői jog; 

4.4.2.4. helyi adók; 

4.4.2.5. vállalkozási, befektetési tevékenység; 

4.4.2.6. közszolgáltatások díjának megállapítása; 

4.4.2.7. egyéb gazdálkodási feladatok; 

 

4.4.3. Ellátja a szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 

 

 

-------- 


