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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN:
a) nyilvántartja

és

ellenőrzi

a

képviselők

vagyonnyilatkozatát,

b) kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezést,
állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben,
c) képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a díszpolgári cím kitüntetés
adományozását
d) képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti az Albertirsáért kitüntetés
és emlékplakett adományozását,
e) négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény
működésének törvényességét.
A BIZOTTSÁG FELADATA TOVÁBBÁ:
a) a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-, illetve szerződés tervezetek jogszerűség
szempontjából történő figyelemmel kísérése, továbbá az önkormányzati hatósági
ügyekkel kapcsolatos, valamint a polgármester feletti munkáltatói döntések
előkészítése,
b) a bizottság terjeszti a képviselő-testület elé:
– a Szervezeti és Működési Szabályzatot
– az alakuló ülés kivételével – a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásairól szóló rendelet-tervezetet, a
polgármester illetményének emelésére, jutalmazására, valamint a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja emelésére, továbbá, egyéb juttatásaira
vonatkozó javaslatot.
c) valamennyi önkormányzati rendelet-tervezet kizárólag a bizottság állásfoglalásával
terjeszthető a képviselő-testület elé,
d) a bizottság képviselő tagjai ellátják a képviselő-testület titkos szavazásainak
lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
e) a bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők, és a nem
képviselő bizottsági tagok, valamint nyilatkozattételre köteles hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatát.

f) a bérleti és üzemeltetési, valamint a 2 000 ezer Ft feletti szerződések kizárólag a
bizottság állásfoglalását követően írhatók alá.
KÖZREMŰKÖDIK:

a

képviselő-testület

egyes

rendelkezései

végrehajtásának

szervezésében, illetve ellenőrzésében.
VIZSGÁLJA:
a ) az önkormányzati rendeletek hatályosulását,
b) a rendeletek és határozatok Európai Uniós jogharmonizációját,
c) évente felülvizsgálja az önkormányzat hatályos rendeleteit, és tapasztalatairól
jelentést tesz a képviselő-testületnek,
d) negyedévenként felülvizsgálja az önkormányzat által kötött 2 000 ezer forint
értékhatár alatti szerződéseket.
VÉLEMÉNYEZI:
a) az önkormányzat által kötött társulásokra vonatkozó megállapodás tervezeteket (a
képviselő-testület elé csak a bizottság véleményével kerülhet előterjesztésre),
b) költségvetési intézmények alapítását, megszüntetését,
létrehozását, abban való önkormányzati részvételt,

gazdasági

c) a testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó javaslatot.
FIGYELEMMEL KÍSÉRI:
a) a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását, hatályosulását,
b) az önkormányzatot érintő peres és nem peres eljárásokat, ennek keretében az
önkormányzat jogi képviselőit félévente beszámoltatja.

társaság

