Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010.(X.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2006.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet
(a továbbiakban SZMSZ) 60. §
„Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság (VÜG)
szövegrész helyébe „Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság (VÜB)
szövegrész lép.
2.§

szóló 21/2006.(XI.30.)
(1) bekezdésében a
tagjainak száma 5 fő
tagjainak száma 6 fő”

Az SZMSZ 60. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Bizottságot” szövegrész helyébe
„Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot” szövegrész lép.

a

3.§
Az SZMSZ 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
4.§
Az SZMSZ 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
5.§
Jelen rendelet 2010. október 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 3-tól kell
alkalmazni, és 2010. október 16-án hatályát veszti.
Kelt, Borsodnádasd, 2010. október 14.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2010. október 15.

Burkovics Róbert
Jegyző

1.sz. melléklet a 11/2010.(X.15.) önkormányzati rendelethez

Bizottságok jegyzéke

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2.sz. melléklet a 11/2010.(X.15.) önkormányzati rendelethez

A bizottságok működésének szabályzata
I.

Pénzügyi Bizottság

1. A Bizottság írásban állást foglal, javaslatot tesz a képviselőtestület hatáskörébe tartozó
alábbi döntések előkészítéséhez:
-

a költségvetésről, annak módosításáról
a zárszámadásról
a hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról
alapítvány létrehozásáról és megszüntetéséről
helyi adó megállapításáról és módosításáról
a polgármester, az alpolgármester bér- és bérjellegű juttatásainak
mértékéről
a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet tervezetről
az ár- és díjmegállapítással kapcsolatos előterjesztésekről
az önkormányzati vagyonkezeléssel és vagyongazdálkodással
kapcsolatos valamennyi ügyről
az önkormányzati vagyon hasznosítását, vagy működtetését szolgáló
pályázatokról

2. A Pénzügyi Bizottságnak kiemelkedő szerepe van a gazdálkodásra irányuló valamennyi
ellenőrzés irányításában, megszervezésében, végrehajtásában.
3. A bizottság feladatkörében ellenőrzi a költségvetés előkészítését és végrehajtását, az
önkormányzati intézmények pénzügyi gazdálkodását, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának bevonásával.
4. Hatáskörében eljárva szervezi és ellenőrzi a testületi döntések végrehajtását.
5. Az önkormányzati érdeksérelem, vagy mulasztás észlelésekor intézkedést kezdeményez a
polgármesternél.

II.

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

1. Részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában.
2. Véleményezi az éves költségvetésről és zárszámadásról szóló előterjesztés tervezeteit.
3. Állást foglal, javaslatot tesz a kommunális igazgatás körébe tartozó előterjesztésekkel
kapcsolatban.
4. Állást foglal, javaslatot tesz azon előterjesztésekkel kapcsolatban, melyek közérdekű
célra történő ingatlan vásárlásra, önkormányzati tulajdonba vételre tesz javaslatot.
5. Részt vesz a rendezési program és rendezési terv véleményezésében.
Szervezi e témában a lakossági fórumot.
Közreműködik a rendezési terv elfogadásával foglalkozó helyi rendelet elkészítésénél.
6. Figyelemmel kíséri a városban működő szervek hírközléssel, környezetvédelmi és
vízügyi tevékenységével kapcsolatos ellátandó feladatait.
7. Véleményezi a város közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos
előterjesztéseket.
8. Részt vesz az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó javaslatok
kidolgozásában.
9. Véleményezi a közterület elnevezéssel, emlékműállítással kapcsolatos hivatali
előterjesztéseket.
10. Nyilvántartja és kezeli a Polgármester és képviselők, valamint hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatát.
11. A képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés
kivizsgálása.

