SZMSZ 3. sz. melléklet
(a 34/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet 3.§-a szerint hatályos:
2019. november 7-től)
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságára
(Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottságára)
átruházott hatáskörök
(1) Egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat nevében az önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények nevelési programjának, szervezeti és működési szabályzatának,
továbbá házirendjének elfogadásához.
(2) Meghatározza az óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjét.
(3) Elbírálja a „Sípos Pál” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíj-pályázat és a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat pályázati rendszerének
keretein belül benyújtott pályázatokat, és dönt az önkormányzat költségvetésében
elkülönített, e pályázati rendszerek keretein belül felhasználható pénzeszköz
felhasználásáról.
(4) Lefolytatja a közterület elnevezésével, annak megváltoztatásával kapcsolatban beérkezett
javaslatokkal összefüggő lakossági egyeztetéseket, végzi az ezekkel kapcsolatos döntéselőkészítő és véleményező feladatokat a helyi utcanevekről és a házszámrendezés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.
(5) Elfogadja az Önkormányzat költségvetése kulturális, sport és egyéb támogatási célú
kiadási előirányzatainak felhasználására kiírt pályázati felhívások szövegét, elbírálja a
beérkező pályázatokat és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatások
megítélésére.
(6) Dönt a Budapest Főváros IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
(7) Dönt az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról abban az esetben,
ha az nem érint székhely-, vagy szervezeti változást, valamint ha a módosításnak nincs
költségvonzata.
(8) Dönt – az ESZEI költségvetésébe betervezett meghatározott keretösszeg alapján - a nyári
napközis tábor tervezéséről, megszervezéséről és lebonyolításáról.
(9) Kétévente felülvizsgálja az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
(10) Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézmények
éves munkatervét, és annak részeként az előző évi munkaterv végrehajtásának értékelését
a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet alapján.
(11) Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézmények
szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, intézményi minőségirányítási
programjának, használati szabályzatának módosítását a helyi közművelődésről szóló
önkormányzati rendelet alapján.
(12) Elfogadja az óvodák 5 éves továbbképzési programját és éves képzési tervét.
(13) Dönt az út és közműépítésekkel kapcsolatban benyújtott többlettámogatási kérelmekről a
magánerős lakossági út- és közműépítésekről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján.
(14) Dönt az engedélyezésről az ingatlan előtti, önkormányzat rendelkezése alatt álló
közterületen a parkolók kialakítását a város gépjármű elhelyezési feltételeinek
elősegítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása
esetén.
(15) Dönt a költségvetési évben – negyedévente, a költségvetési rendelet soros módosításai
előtt - az intézményi többletbevételeknek az intézményi karbantartásra és/vagy
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eszközbeszerzésre fordítható mértékéről, az Önkormányzat költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet alapján.
(16) Ellenőrzi – a likviditási terv ellenőrzésének részeként, negyedévente - a költségvetési
bevételek és kiadások, továbbá az önkormányzati finanszírozás alakulását, az
Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet alapján.
(17) Ellenőrzi az Önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott, 100.000 Ft összeg
feletti támogatásokat.
(18) Ellenőrzi az önkormányzati költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját
bevételekre -, továbbá a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat.
(19) Ellenőrizheti a Kockázatkezelési szabályzat megtartását.
(20) Elfogadja az Önkormányzat, valamint az önkormányzati közművelődési intézmények
közfoglalkoztatási tervének végrehajtásáról szóló beszámolókat.
(21) Elfogadja az Önkormányzat költségvetése környezetvédelmi kiadási előirányzatának
felhasználásáról szóló beszámolókat.
(22) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének módosításai alkalmával – a
ténylegesen rendelkezésre álló céltartalék-pótkeret alapján - dönt a céltartalék-pótkeret
terhére folyósítható kiadások további sorrendjéről.
(23) Dönt a könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat kiírásról, lebonyolításáról,
elbírálásáról és az eljárás eredményességének megállapításról, amely alapján javaslatot
tesz a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevő kiválasztására.
(24) Dönt a Fóti Közszolgáltató Kft által minden negyedévben benyújtandó, a kegyeleti
közszolgáltatási (fenntartás) és temetkezési szolgáltatási tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról.
(25) Lebonyolítja a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek környezetvédelmi
tevékenységének önkormányzati támogatásáról szóló pályázatot.
(26) Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeit, lefolytatja az ezzel
kapcsolatos eljárásokat.
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