
1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

1.1. Véleményezi
1.1.1. az Önkormányzati rendeletek tervezetét,
1.1.2. a  Közgyűlés  hatáskörébe  tartozó  választások,  kinevezések,  

megbízások  és  azok  visszavonásának,  valamint  a  fegyelmi  eljárások
elrendelésének jogszerűségét,

1.1.3.  a  nagyobb  súlyú  gazdasági  és  egyéb  szerződések,  megállapodások
jogszerűségét,

1.1.4. a  felsőbb  állami  szervekhez,  az  Alkotmánybírósághoz  címzett  általános
jellegű felterjesztéseket,

1.1.5. a helyi kitüntetések megvonásával kapcsolatos ügyeket,
1.1.6. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti kialakítására vonatkozó javaslatot,
1.1.7. a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, az e területen
létrehozott alapítványok működését.

1.2. Állást foglal
1.2.1. a települési képviselők (polgármester, alpolgármesterek) összeférhetetlenségi 
és méltatlansági ügyeiben,
1.2.2. a bizottságok közötti hatásköri összeütközések kérdésében,
1.2.3. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjával, juttatásaival és
költségtérítésével kapcsolatos vitákban,
1.2.4. az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban.

1.3. Figyelemmel  kíséri  a  Közgyűlés  működése  során  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat betartását, elnöke útján jelzéssel él annak megsértése esetén.

1.4. Nyilvántartja  és  ellenőrzi  a  települési  képviselők  és  bizottsági  tagok
vagyonnyilatkozatát.

1.5. Javaslatot  tehet  a  Közgyűlés  által  alapított  kitüntető  címek,  elismerések
adományozására.

2. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

2.1. Véleményezi
2.1.1. az  átmeneti  gazdálkodásra,  az  éves  költségvetésre,  annak  módosításra  

vonatkozó  rendeletek  tervezetét,  az  időszakos  költségvetési  
beszámolókat, valamint a zárszámadást,

2.1.2. az  intézmények  költségvetési  javaslatairól  és  a  végrehajtásukról  szóló  
beszámolókat,

2.1.3. a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket,
2.1.4. a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló
javaslatokat,
2.1.5. a  vállalkozásokban  való  önkormányzati  részvételt  célzó  közgyűlési  

előterjesztéseket,
2.1.6. az  alapítványok  önkormányzati  támogatásával  kapcsolatos  



előterjesztéseket,
2.1.7. az  Önkormányzat  fizetőképességének  biztosítása  érdekében  a

költségvetésben  szereplő  feladatokra,  célokra  –  az  esetenkénti
szükségletnek  megfelelően  –  beruházási  fejlesztési  célú,  bér-  illetve
finanszírozási,  likviditási  hitel  felvételére  irányuló  javaslatot,  az  erre
vonatkozó szerződéseket,

2.1.8. az  átmenetileg  nehéz  pénzügyi  helyzetbe  került  költségvetési  szervek,
önkormányzati  tulajdonú  gazdasági  társaságok,  közhasznú  társaságok
részére,  legfeljebb  egy év  időtartamra  –  megállapodás  alapján  –  kölcsön  
nyújtására irányuló javaslatot,

2.1.9. az  önkormányzati  bevételek  növelése  érdekében  az  átmenetileg  szabad
pénzeszközök  betétkénti  elhelyezésre,  államilag  garantált  értékpapírok
vásárlására vonatkozó javaslatot.

2.2. Ellenőrzi
2.2.1. az  éves  költségvetés  végrehajtását,  az  átcsoportosításokat  és  a

költségvetési gazdálkodás szabályszerűségét,
2.2.2. a kötelezettségvállalás szabályszerűségét,
2.2.3. a  pénzkezelési  szabályzat  megtartásáról,  a  bizonylati  fegyelem

érvényesítéséről készített beszámolókat,
2.2.4. az adóigazgatási feladatokat ellátók ösztönzésére képzett érdekeltségi alap
kezelésének szabályszerűségét.

2.3. Évente  írásos tájékoztató  alapján  értékeli,  hogy  a  számlavezető  hitelintézet  a
számlavezetési ajánlatában foglaltakat betartja-e.

2.4. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli
az ezeket előidéző okokat.

2.5. Vizsgálja a hitelfelvétel,  kötvénykibocsátás indokait,  gazdasági megalapozottságát,
és kihatásait. Megállapításait a Közgyűléssel haladéktalanul közli. Ha a Közgyűlés a
vizsgálati  megállapításokkal  nem  ért  egyet,  a  vizsgálati  jegyzőkönyvet  az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

2.6. Javaslatot  tehet  a  Közgyűlés  által  alapított  kitüntető  címek,  elismerések
adományozására.

3. VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS -ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

3.1. Véleményezi
3.1.1. az  Önkormányzat  gazdasági  programját,  és  a  költségvetéssel  kapcsolatos  

előterjesztéseket,
3.1.2. az  Önkormányzatot  megillető  tulajdonosi  jogok  gyakorlására  vonatkozó  

közgyűlési javaslatokat,
3.1.3.  az  önkormányzati  gazdálkodáshoz  kapcsolódó  fejlesztési,  működési

koncepciókat,  irányelveket,  a  szakmai  igények  és  pénzügyi  lehetőségek
összehangolását,

3.1.4. az  önkormányzati  vagyon  hasznosításával,  a  vállalkozásokkal,  
alapítványokkal  és  kötvény  kibocsátásával  kapcsolatos  közgyűlési  
előterjesztéseket, az ezzel összefüggő pályázati kiírásokat,

3.1.5. az  Önkormányzat  által  benyújtott,  illetve  a  vagyona  hasznosítására  kiírt  
pályázatokat,



3.1.6. a  mindenkori  költségvetésben  a  „Pályázati  önrész”  célú  keretösszeg
terhére kötelezettség vállalására irányuló javaslatot,

3.1.8. a Közgyűlés által alapított díjakra vonatkozó javaslatokat,
3.1.9. a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó javaslatokat,
3.1.10. a zárszámadással összefüggő előterjesztéseket,
3.1.11. A  Bizottság  véleményezi  továbbá  az  alábbi  szakfeladatok  ellátására

vonatkozó előterjesztéseket:

3.1.11.1. városfejlesztés, a városrendezés-településrendezés,
3.1.11.2. az épített és természeti környezet védelme, 
3.1.11.3. a városüzemeltetési (köz)feladatok,
3.1.11.4. a kistérségi együttműködés, közszolgáltatás és intézmény
fenntartás,
3.1.11.5. fogyasztóvédelem,
3.1.11.6. helyi ipar és kereskedelem, állattartás, föld- és közterület 
használat,
3.1.11.7. rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó
intézkedések.

3.2. Figyelemmel kíséri
3.2.1. és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását,
3.2.2. a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az ezeket
előidéző okokat, egyúttal állásfoglalást alakít ki a feladatok rangsorolására,
prioritások érvényesítésére.

3.3. Javaslatot tesz 
3.3.1. védett területek kialakítására,
3.3.2.  a polgármester munkájának elismerésére,
3.3.3. a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

3.4. Dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben.

3.5. Képviselője  útján  részt  vesz  társadalmi  és  szakmai  egyeztetéseken,  különösen  a
tervtanácsok munkájában.

3.6. Részt  vesz  az  önerős  közműfejlesztési  program  elfogadásában,  a  támogatások
megítélésében.

3.7. Meghatározza  a  városkép  javítása  és  védelme  céljából  létesített  pénzügyi  alap
felhasználásának feltételeit és kiírja az erre vonatkozó pályázatokat és elbírálja azt.

4. KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

4.1. Véleményezi
4.1.1.  az  önkormányzati  fenntartású,  illetve  működtetésű  oktatási,  nevelési

intézmények  létesítésére,  működésére,  megszüntetésére,  valamint  az
ellátásukra  vonatkozó  előterjesztéseket,  a  távlati  terveket  és
koncepciókat, 

4.1.2. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó köznevelési, kulturális, turisztikai,ifjúsági  és
sport kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,
4.1.3. a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat,
4.1.4. a  város  köznevelési  és  kulturális,  turisztikai,  ifjúsági  és  sport



programjait,
4.1.5. az  Önkormányzat  költségvetésének  közneveléssel,  kultúrával,

turisztikával, ifjúsági és sport ügyekkel összefüggő részét,
4.1.6. a nevelési, kulturális és sport intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos
testületi anyagokat, pályázatokat,
4.1.7.  a  közneveléssel,  kultúrával,  turisztikával,  ifjúságpolitikával,  sporttal

kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat,
4.1.8. a  Közgyűlés  által  alapított  díjak  odaítélésére  vonatkozó  kuratóriumi

javaslatokat,
4.1.9. az Önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét,
4.1.10. az  önkormányzati  fenntartású,  illetve  működtetésű  oktatási,  nevelési

intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó
javaslatokat,
4.1.11. a  közterületek  elnevezésére  és  köztéri  alkotások  elhelyezésére  tett

javaslatokat,
4.1.12. az Önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodások tervezetét.

4.2. Javaslatot tesz
4.2.1. a város kulturális és művészeti életével, valamint a turisztikai, ifjúsági és
sporttal kapcsolatos tervek előkészítésére,
4.2.2. a Közgyűlés által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására.

4.3. Feltárja  és  egyezteti  az  iskolai  oktatással,  kultúrával,  turisztikával,  ifjúsággal  és
sporttal  összefüggő  városi  érdekeket,  igényeket,  együttműködik  az  e  területen
működő szakmai és társadalmi szervezetetekkel.

4.4. Kezdeményezi  az  intézményhálózat  városi  érdekekhez  igazodó  kialakítását,  részt
vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában.

4.5. Segíti  az  ifjúsági  jogok  érvényesítésével  kapcsolatos  feladatokat,  vizsgálja  azok
megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

4.6. Közreműködik az országos,  regionális,  nemzetközileg jelentős – a  szakterületeket
érintő – rendezvények előkészítésében.

4.7. Értékeli  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  működő
köznevelési-intézmények  foglalkozási,  illetve  pedagógiai  programjában
meghatározott  feladatok  végrehajtását,  a  pedagógiai-szakmai  munka
eredményességét.

4.8. Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat.

4.9. Dönt a Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak odaítéléséről.

4.10. Dönt  Miskolc  város  közigazgatási  területén  emléktáblák  kihelyezésének
engedélyezéséről.

4.11. Jóváhagyja az előadó-művészeti szervezetek beszámolóját és évadtervét.

4.12. Jóváhagyja  a  kulturális  nonprofit  gazdasági  társaságok  szakmai  beszámolóját  a
közszolgáltatási szerződésben átvállalt közfeladatok teljesítéséről.

4.13. Egyetértés  megadása  az  önkormányzati  fenntartású  köznevelési



intézmények Pedagógiai  Programjának,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának,
Házirendjének  azon  pontjaihoz,  amelyből  az  Önkormányzatnak
többletkötelezettsége származik.

5. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

5.1. Véleményezi
5.1.1. az önkormányzati egészségügyi és szociális intézményeinek létesítésére,
működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására  vonatkozó
előterjesztéseket,
5.1.2. a  szociális  ellátás  fejlesztési  arányainak  meghatározását,  a  szociális

védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket,
5.1.3. az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét,
5.1.4. a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos közgyűlési anyagokat,
5.1.5. a  szociális  gondoskodást,  a  gyermek,  ifjúság-  és  családvédelmet  érintő

ügyeket és előterjesztéseket,
5.1.6. az egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő
pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre,
5.1.7. a város területén működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját,
5.1.8. háziorvosi,  házi  gyermekorvosi,  fogorvosi,  védőnői  és  iskola-

egészségügyi orvosi körzetek kialakítását,
5.1.9. az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat,
5.1.10. az  önkormányzati  egészségügyi  és  szociális  intézmények  helyiségeinek

értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat,
5.1.11. a  Közgyűlés  által  alapított  kitüntető  címek,  díjak  odaítélésére  vonatkozó  

külső javaslatokat,
5.1.12. a  szociális  szolgáltatás-tervezési  koncepciót  és  folyamatosan

figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését,
5.1.13. a  város  gyermekvédelmi  és  fogyatékosügyi  koncepcióit,  folyamatosan

figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését,
5.1.14. az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését
a működtetési jog jogosultjának változása esetén.

5.2. Figyelemmel  kíséri  a  gyógyító-megelőző  és  a  betegellátási  tevékenységet,
közreműködik annak szervezésében,  az egészséges életmód közösségi feltételeinek
megteremtésében.

5.3. Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára.

5.4. Részt vesz az Önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok
elbírálásában.

5.5. Figyelemmel  kíséri  és  elemzi  a  városban élők szociális  helyzetének alakulását,  a
gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív
szervezetekkel.

5.6. Az  önkormányzati  szociális  hatósági  ügyekkel  kapcsolatos  fellebbezések
tekintetében előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.

5.7. Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat,
vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

5.8. Közreműködik az országos, regionális, nemzetközileg jelentős – a szakterületet 
érintő – rendezvények előkészítésében.



5.9. Javaslatot  tehet  a  Közgyűlés  által  alapított  kitüntető  címek,  elismerések
adományozására.


