SZMSZ - 4. sz. melléklet
(a 34/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet 3.§-a szerint hatályos:
2019. november 7-től)
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete
bizottságainak általános feladat- és hatáskörei
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestület bizottságai általános feladat- és hatásköreit az alábbiak szerint szabályozza:
Bevezetés
(1) A bizottság – a feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását.
(2) Az önkormányzat könyvvizsgálója valamennyi bizottságban tanácskozási joggal
rendelkezik.
(3) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett
döntésről a képviselő-testület a soron következő ülésén határoz.
(4) A bizottság valamely okból való működésképtelenségének tényét a bizottság elnöke –
távollétében helyettese – köteles a képviselő-testületnek bejelenteni. A bejelentést
követően a képviselő- testület dönt a működésképtelenné vált bizottság elé már
beterjesztett ügyekben.
(5) A bizottság akkor működésképtelen, ha a létszáma tartósan (azaz három egymást követő
ülésen) a határozatképességhez szükséges szám alá csökken.
A bizottságok általános feladatai
(1) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. Ennek körében:
(2) A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti
önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.
(3) Megtárgyalja a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket, arról véleményt alkot, ahhoz
kiegészítő javaslatot tehet.
(4) A bizottság feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület
döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság
a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
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önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a
polgármester intézkedését kezdeményezheti.
(5) A bizottság véleményezi a kitüntetési javaslatokat.
(6) A bizottság kezdeményezheti a feladatkörébe tartozó vagy az önkormányzat egészét
érintő ügyben koncepciók, pályázatok elkészítését.
(7) A bizottság döntést hoz a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a
feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a jelen rendelettel
hatáskörébe utalt ügyekről.
(8) A bizottság a képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása
vonatkozásában javaslatot tehet, így különösen kinevezésre, felmentésre, fegyelmi és
kártérítési eljárás megindítására stb.
(9) A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli,
akadályoztatása esetén kijelölt helyettese képviseli.
(10) A bizottság az általa hozott döntésekről a költségvetési beszámolók időszakában
tájékoztatja a testületet.
(11) A bizottság véleményezi a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó rendeleteket,
rendeletmódosítási javaslatokat, továbbá kezdeményezheti bármely rendelet módosítását.
Az egyes bizottságok feladat- és hatáskörei1
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