
SZMSZ 2. számú melléklete 

A bizottságok feladat és hatásköre 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 
DÖNTÉST HOZ: a képviselő-testület által leadott döntési jogkör alapján 
- fiatal házas, első lakáshoz jutásának támogatásáról, 
- ápolási díj megállapításáról, 
- átmeneti segélyről, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, 
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról, 
- szemétszállítási díjkedvezményre benyújtott kérelmek elbírálásáról, 
- adományok elosztásáról, 
- babaérkezési támogatás elbírálásáról, 
- adósságcsökkentési támogatás elbírálásáról. 
 
ÁLLÁSFOGLALÁSSAL VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍT:  
 
- ciklusprogramról  
- működését érintő kérdésekről 
- az önkormányzat költségvetési rendeletének és koncepciójának tervezetéről, 
- minden szociális ügyet érintő képviselő-testületi ülésre kerülő előterjesztésről. 
 
 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

 
DÖNTÉST HOZ: a képviselő-testület által leadott döntési jogkör alapján 
 
-   közbeszerzési szabályzat szerinti beszerzések esetén a pályázat kiírásról és a kivitelező 

(szolgáltató) személyéről. 
-    vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás ügyeiben 
 
ÁLLÁSFOGLALÁSSAL VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍT:  
 
- ciklusprogramról, 
- munkatervről, 
- az önkormányzat költségvetési rendeletének és koncepciójának tervezetéről, 
- minden önkormányzati rendelet-tervezetről, 
- pályázatok előkészítéséről, kiírásáról, közbeszerzéssel kapcsolatos eljárás intézkedéseiről, 
- kinevezéssel kapcsolatos ügyekben, 
- fegyelmi ügyekben, 
- lejárt határidejű határozatokról. 
- önkormányzat rendezési tervét érintő ügyekben, 
- a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokról, 
- minden mezőgazdasági és környezetvédelmi ügyet érintő képviselő-testületi ülésre kerülő 

előterjesztésről. 
- fejlesztési elképzelésekről, 
-    településfejlesztéssel kapcsolatos képviselő-testületi ülésre kerülő  
-  véleményezi az éves költségvetési javaslatot, koncepciót, rendelet-tervezetet és a 



végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; 
 -  figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat;  

- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesítését [Ötv. 92. § (3) bek.],  

- javaslatot tesz a polgármester illetményére a képviselő-testületnek. 
- az összeférhetetlenség megállapítására irányuló eljárást lefolytatja, azzal kapcsolatban 

javaslatot tesz a képviselő-testületnek úgy, hogy az 30 napon belül dönthessen 
 
 

Oktatási-, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság  
 
DÖNTÉST HOZ: a képviselő-testület által leadott döntési jogkör alapján 
 
- civil és társadalmi szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 
 
ÁLLÁSFOGLALÁSSAL VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍT:  
 
- ciklusprogramról, 
- működését érintő kérdésekről 
- az önkormányzat költségvetési rendeletének és koncepciójának tervezetéről, 
- minden oktatási, kulturális és közművelődési ügyet érintő képviselő-testületi ülésre kerülő 

előterjesztésről, 
- oktatási, kulturális intézmények és a Kastélypark fürdő vezetői állására benyújtott 

pályázatok véleményezése, 
- az önkormányzat turisztikai koncepciójának megalkotásáról, 
- Kastélypark fürdő működéséről véleményt nyilvánít. 
 


