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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉRTESÍTŐJE

SZÁM

TARTALOM

OLDAL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:
29/2014. (X. 22.)

Önkormányzati rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló
13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete
a
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti
és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzata az
Alaptörvény 32. Cikk (1) a pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
a
Magyarország Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint
szervezetének és működésének részletes
szabályait a következők szerint módosítja:
1.§
A
Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Szervezeti
és
Működési
szabályzatáról
valamint
mellékleteiről
szóló
13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 7.§ h) pontja helyébe a
következő
szövegrész
lép:
(Az
Önkormányzat szervezete )
„h) szociális tanácsnok”
2.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése a
következők szerint módosul:
„9.§ (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok
ellátásra - állandó
bizottságot választ. A képviselő-testület
állandó jelleggel az alábbi bizottságokat
hozza létre:
a)
Pénzügyi,
Városüzemeltetési
,
Idegenforgalmi és Jogi Bizottság – 5 fő,
b)
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok Bizottsága – 5 fő.
c)
Önkormányzati
Fejlesztési,
Vagyongazdálkodási,
és
Energetikai
Bizottság – 5 fő”
3.§ A Rendelet 25. § (1) bek. így módosul:
„25. § (1) Testületi ülésre előterjesztés
tételére bármely önkormányzati kérdésben
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a polgármester, az alpolgármester, a
jegyző, a Közös Önkormányzati Hivatal
illetékes
vezetője,
a
bizottság
feladatköreibe tartozó témákban bármely
állandó-,
ideiglenes
bizottság
képviseletében a bizottság elnöke, a
nemzetiségi
önkormányzatok
által
kezdeményezett előterjesztések esetében a
nemzetiségi önkormányzat nevében annak
vezetője, a városrészt érintő, de a város
egészére hatással nem lévő ügyekben a
városrészi önkormányzat képviseletében
annak vezetője, bármely kérdésben
bármely települési képviselő, szociális
kérdésben a szociális tanácsnok jogosult.”
4.§ A Rendelet 96.§ (1) bek. b) pontja a
következők szerint módosul:
„96.§ (1) E rendelet mellékletei a
következők:
b) 2. melléklet: az Állandó Bizottságok
valamint a Szociális tanácsnok feladat- és
hatáskörei,”
5.§ (1) A Rendelet A Képviselő-testület
átruházott hatásköreit tartalmazó 1.
melléklete helyébe az e rendelet 1.
melléklete szerinti melléklet lép.
(2) A Rendelet „Az egyes bizottságok által
ellátandó feladatok részletes jegyzékét, a
bizottságok hatásköreit” tartalmazó 2.
melléklete helyébe az e rendelet 2.
melléklete szerinti melléklet lép.
56. § (1) az SZMSZ 2.. melléklete rögzíti.
6.§ E rendelet 2014. október 22-én 14 óra
40 perckor, lép hatályba.
1. melléklet
A Képviselő-testület a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési
szabályzatáról
valamint
mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletének
módosításáról
„1. melléklet
1.2. A Képviselő-testület az
Önkormányzati
Erőforrások
Külkapcsolatok Bizottsága

Az
és
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hatáskörébe ruházza át:
1.2.1. 1
1.2.2
1.2.3. a városi sportegyesületek részére
előirányzott költségvetési összeg
sportkörönkénti
elosztásáról szóló döntést,
1.2.4.
1.2.5. Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatok elbírálása.
1.3. A Képviselő-testület a Pénzügyi,
Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
hatáskörébe ruházza át:
1.3.1 a költségvetési rendeletben
meghatározott pénzösszeggel rendelkezés a
képviselőtestület által meghatározottak
szerint.
1.4. A Képviselő-testület az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság hatáskörébe
ruházza át: 1.4.1. . az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérletének
szabályairól, valamint a lakások
elidegenítésének szabályairól szóló
rendeletekben hatáskörébe utalt ügyekben
való döntést.

2. melléklet a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
Szervezeti
és
Működési
szabályzatáról
valamint
mellékleteiről szóló 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének
módosításáról
„2. Melléklet
Az állandó bizottságok, valamint a
szociális tanácsnok feladat- és hatáskörei
1. Pénzügyi, Városüzemeltetési , és
Jogi Bizottság – 5 fő,
1.1. véleményezi a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendelet tervezetét és
figyelemmel kíséri annak hatályosulását,
indokolt esetben indítványozza módosítását,
vagy kiegészítését;

1

Hatályon kívül helyezte a 36/2013.(XI.28.) Önk.
rend. 5.§..2014. 01.01.-től.
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1.2. véleményezi a Közös Önkormányzati
Hivatal
belső
szervezeti
egysége
kialakítására vonatkozó javaslatot;
1.3. véleményezi az intézmények, az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági
társaságok és az alapítványok alapító
okiratait, SzMSz-eit;
1.4. figyelemmel kíséri az önkormányzati
rendeletek hatályosulását és kezdeményezi
azok módosítását, kiegészítését, vagy
hatályon kívül helyezését
1.5. ellátja a képviselő-testület működésével
kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti
és lebonyolítja a titkos szavazásokat;
1.6. figyelemmel kíséri a képviselő-testületi
ülés határozatainak törvényességét, vizsgálja
a testületi határozatok végrehajtását;
1.7. véleményezi az önkormányzat rendelettervezeteit
1.8. döntésre előkészíti a Vas Megyei
Kormányhivatal vezetőjének a képviselőtestületi ülés határozat törvényességével
kapcsolatban tett felhívását;
1.9. figyelemmel kíséri az átruházott
önkormányzati hatáskörök és hatósági
jogkörök gyakorlását;
1.10.
előkészíti
a
képviselő-testület
hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és
fegyelmi ügyeket;
1.11. részt vesz az önkormányzatot érintő
jelentősebb polgári jogi szerződések
előkészítésében, a jogügyletekben szakmai
véleményt nyilvánít;
1.12. az önkormányzat polgári peres
ügyeiben szakmai véleményt nyilvánít;
1.13..
előterjeszti
a
polgármester
illetményére
és
az
alpolgármester
tiszteletdíjára és jutalmazására vonatkozó
javaslatot
1.14. állást foglal a hatályos jogszabályok, a
szervezeti és működési szabályzat, vagy az
önkormányzati rendeletek értelmezésével
kapcsolatosan felmerült kérdésekben;
1.15. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző
kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát,
nyilvántartja
és
ellenőrzi
a
vagyonnyilatkozatokat, az SZMSZ-ben
szabályozottak szerint;
1.16. előzetesen véleményezi az éves
költségvetésről szóló koncepciót és rendelet
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tervezetét, valamint a feladatkörét érintő
önkormányzati rendelet-tervezeteket;
1.17. kapcsolatot tart a jogszabályban erre
feljogosított
önkormányzati
szakmai
érdekképviseleti szervezetekkel, kölcsönösen
megállapítják együttműködésük tartalmát és
kereteit;
1.18. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
1.19. véleményezi az éves költségvetési
koncepciót;
1.20.
előzetesen
véleményezi
a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról készített rendelettervezeteket;
1.21. figyelemmel kíséri a költségvetési
bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját
bevételekre,
a
vagyonváltozás
alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.22. felülvizsgálja és véleményezi a
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót;
1.23. véleményezi a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet-tervezeteket;
1.24. véleményezi a költségvetési szervek,
az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok alapításáról, átszervezéséről és
megszüntetéséről
szóló
testületi
előterjesztéseket;
1.25. véleményezi az önkormányzati
gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
1.26. megtárgyalja az önkormányzati
költségvetési
szervek
ellenőrzésének
tapasztalatait;
1.27. javaslatot tesz téma-, cél- és
utóvizsgálatok megtartására;
1.28. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és
gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a
bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesülését;
1.29. javaslatot tehet az átmenetileg szabad
pénzeszközök felhasználására;
1.30. ellenőrzi az éves költségvetés
végrehajtásáról
szóló
önkormányzati
rendelet végrehajtását;
1.31. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít
az önkormányzatot érintő pénzügyekben;
1.32. javaslatot tesz az éves költségvetés
tervezésekor
a
külkapcsolatok,
az
idegenforgalom
és
a
kereskedelem
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támogatásának
pénzügyi
fedezetének
biztosítására;
1.33. pénzügyi szempontból véleményezi a
rendezési programokat és rendezési terveket;
1.34. ellenőrzi a sportegyesületeknél az
önkormányzati támogatás felhasználását;
1.35.
véleményezi az
önkormányzat
vállalkozási koncepcióját;
1.36. véleményezi a Közös Önkormányzati
Hivatal által előkészített önkormányzati
gazdasági vállalkozásokat;
1.37.1. Javaslatot tesz az önkormányzatnak
hitel felvételére.
1.37.2.És azok céljainak és nagyságának
meghatározására.
1.38.1. véleményezi a tisztségviselők, a
bizottságok és a Közös Önkormányzati
Hivatal gazdasági kihatású, és az
önkormányzat vagyonát érintő javaslatait,
előterjesztéseit;
1.38.2.véleményezi az éves költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
valamint a végrehajtásról szóló féléves
beszámolót.
1.39. a bizottságok, a polgármester, az
alpolgármester, vagy a képviselő-testület
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben;
1.40. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a
privatizációs folyamatokat;
1.41. véleményezi az önkormányzati
tulajdonban
lévő
vagyont
érintő
vállalkozásokat;
1.42.
ellenőrzi
az
önkormányzati
vállalkozásokkal
kapcsolatos
tevékenységeket;
1.43.
kezdeményezheti
a
képviselőtestületnek hitelfelvételét a célok és a
nagyságrend meghatározásával;
1.44. figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez
tartozó
önkormányzati
döntések
gyakorlati
végrehatásának
alakulását;
1.45.
javaslatot
tesz
a
bérlakásprivatizációból a lakásalapba befolyó
pénzeszközök felhasználására;
1.46. javaslatot tesz a város gazdaságélénkítő
programjára
1.47.
véleményezi az
önkormányzat
vállalkozási koncepcióját;
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1.48. véleményezi a Közös Önkormányzati
Hivatal által előkészített önkormányzati
gazdasági vállalkozásokat;
1.49. véleményezi a tisztségviselők, a
bizottságok és a Közös Önkormányzati
Hivatal gazdasági kihatású, és az
önkormányzat vagyonát érintő javaslatait,
előterjesztéseit;

2. Az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága
2.1. kidolgozza az önkormányzat kötelező
feladatát képező szociális alapellátás
koncepcióját;
2.2. véleményt nyilvánít, vagy kezdeményez
az önkormányzat tulajdonában lévő szociális
intézmény alapítása, átszervezése vagy
megszüntetése tárgyában;
2.3. javaslatot tesz a költségvetésről szóló
rendeletben a szociális ellátási célokra
meghatározott előirányzatok felhasználására
és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
2.4. együttműködik az egyházakkal, karitatív
szervekkel, és a szociális gondoskodás
területén
tevékenykedő
társadalmi
szervezetekkel
2.5. javaslatot tesz konkrét szociális jellegű
helyi intézkedésekre;
2.6. figyelemmel kíséri a városban a
hátrányos helyzetben lévő néprétegek
helyzetének, élet- és munkakörülményeinek
alakulását;
2.7. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak
helyzetét, a gyermek-, és ifjúságvédelmi
tevékenységet;
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2.8. meghallgatja és véleményezi a városi
szociális intézmény vezetői munkakörére
pályázókat;
2.9. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít
a szociális kérdésekben;
2.10. javaslatot tesz az egészségügyi ellátás
fejlesztéséhez
költségvetési
fedezet
biztosítására;
2.11. javaslatot tesz konkrét egészségügyi
ellátást javító helyi intézkedésekre;
2.12. meghallgatja és véleményezi az
egészségügyi intézményvezetői munkakörre
pályázókat;
2.13. véleményezi az egészségügyi ellátással
kapcsolatos szervezési javaslatokat; ;
2.14. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok
elbírálása;
2.15. javaslatot tesz az önkormányzat
környezetvédelmi alapjának felhasználására;
2.16. javaslatot tesz helyi jelentőségű
természeti értékek védetté nyilvánítására;
2.17. javaslatot tesz a helyi jelentőségű
természeti értékek megóvására, őrzésére,
fenntartására,
bemutatására
és
helyreállítására;
2.18. véleményezi a külföldi utazásokat,
összeállítja és a képviselő-testületi ülés elé
terjeszti a nemzetközi kiutazási tervet;
2.19. a nemzetközi kapcsolatok alakulásától
függően kezdeményezi a testvérvárosi
kapcsolatok létrehozását;
2.20.
véleményezi
a
testvérvárosi
szerződések tervezetét, figyelemmel kíséri és
értékeli
a
testvérvárosokkal
kötött
szerződések végrehajtásának alakulását;
2.21. dönt a testület által a bizottság
rendelkezésére
bocsátott
pénzeszköz
felhasználásáról;
2.22.
kezdeményezi
a
városi
intézményhálózat
adta
lehetőségek
idegenforgalmi célú hasznosítását;
2.23. előzetesen véleményezi az éves
költségvetésről szóló koncepciót és rendelettervezetét, valamint a feladatkörét érintő
önkormányzati rendelet-tervezeteket;
2.24. figyelemmel kíséri és ellenőrzi az
önkormányzat
nevelési
és
oktatási
intézményeinek jogszabályszerű működését,
gazdálkodását,
az
önkormányzat
határozatainak végrehajtását;
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2.25. javaslattételi véleményezési és
részvételi joga van a közoktatást érintő
minden kérdésben;
2.26. elkészíti, illetve véleményezi az
óvodai, az alapfokú iskolai, a középfokú
iskolai és a diákotthoni ellátás biztosítását
szolgáló önkormányzati előterjesztéseket;
2.27. előkészíti nevelési-oktatási intézmény
alapítását, összevonását, megszüntetését;
2.28. véleményezi a nevelési-oktatási
intézményvezetői
állások
betöltésére
kiírandó pályázatokat;
2.29. véleményezi a nevelési-oktatási
intézmények
működésének
biztosítását
szolgáló épületek, épületrészek vagy
helyiségek más célra, vagy szervnek történő
bérletbe, illetőleg használatba adását;
2.30. kapcsolatot tart a jogszabályban erre
feljogosított
önkormányzati
szakmai
érdekképviseleti szervezetekkel, kölcsönösen
megállapítják együttműködésük tartalmát és
kereteit; 2.31. véleményezi a nevelésioktatási intézmények névhasználatát;
2.32. véleményezi a nevelési intézmények
dolgozóinak
kitüntetésre
történő
előterjesztését;
2.33. javaslatot tesz a nevelési-oktatási
intézményvezetők kitüntetésére;
2.34. állást foglal a város alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási kérdéseiben;
2.35. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére a nevelési és
oktatási kérdésekben szakmai véleményt
nyilvánít;
2.36. vizsgálja a veszélyeztetett kiskorúak
helyzetét, a gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet;
2.37. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
2.38. kidolgozza az önkormányzat kulturális
koncepcióját;
2.39. véleményezi a művészeti alkotás
közterületen, önkormányzati tulajdonban
illetve nem önkormányzati tulajdonban álló
épületen való elhelyezését, áthelyezését,
lebontását;
2.40. javaslatot tesz a közterületek
elnevezésére és emlékmű állítására;
2.41. kezdeményezi, vagy véleményezi a
kulturális, a művészeti önkormányzati
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intézmények alapítását, átalakítását vagy
megszüntetését;
2.42.
ellenőrzi
és
koordinálja
az
önkormányzati, közművelődési intézmények
szakmai tevékenységét;
2.43. véleményezi az önkormányzat által
kiírt, a város művészeti, kulturális életének
gazdagítását szolgáló pályázatokat;
2.44. javaslatot tesz a költségvetésben a
kulturális előirányzatok felhasználására;
2.45. javaslatot tesz a kulturális, a művészeti
intézmények vezetői munkakörei betöltésére
kiírandó pályázat feltételeire;
2.46. meghallgatja és véleményezi a
kulturális, művészeti vezetői munkaköre
pályázókat;
2.47. a képviselő-testület, a polgármester, az
alpolgármester
és
a
bizottságok
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít kulturális, művészeti, sport és
testnevelési kérdésekben;
2.48. javaslatot tesz kulturális, művészeti
rendezvényekre;
2.49. javaslatot tesz az állami, a nemzeti és
önkormányzati ünnepek programjára, és
részt vesz az ünnepségek rendezésében;
2.50. jóváhagyja az óvodai nevelési
programot (feltétele: előzetes szakértői
vélemény beszerzése);
2.51. jóváhagyja a pedagógiai programot
(feltétele: előzetes szakértői vélemény
beszerzése);
2.52. jóváhagyja a minőségirányítási
programot;
2.53. dönt az intézményi SZMSZ-ek, a
házirendek, a nevelési, illetve pedagógiai
programok, a minőségirányítási programok
benyújtási határidejének a törvényben
meghatározottaktól
előbbre
hozása
kérdésében;
2.54.
kidolgozza
az
önkormányzat
testnevelési
és
sporttevékenységének
koncepcióját;
2.55. kezdeményezi, vagy véleményezi a
testnevelés- és sportjellegű önkormányzati
intézmények alapítását, átalakítását, vagy
megszüntetését;
2.56. ellenőrzi a sportegyesületeknél az
önkormányzati támogatást;
2.57.
véleményezi az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
sportlétesítmények
hasznosítására, elidegenítésére, használatára
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vonatkozó
terveket,
koncepciókat,
előterjesztéseket;
2.58. javaslatot tesz a költségvetésben a
sportcélú előirányzatok felhasználására;
2.59. a képviselő-testület, a polgármester, az
alpolgármester
és
a
bizottságok
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít sport és testnevelési kérdésekben;
2.60. javaslatot tesz sportrendezvényekre.
2.61. javaslatot tesz az idegenforgalom
fejlesztése
érdekében
más
önkormányzatokkal kötendő
megállapodások, szerződések megkötésére
2.62. véleményezi a város idegenforgalmi
koncepcióját;
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3. Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
3.1. véleményezi és ellenőrzi a közüzemi és
kommunális
szolgáltatást
végző
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági
társaságok tevékenységét;
3.2. javaslatot tesz az éves költségvetésben a
városfejlesztési és városrendezési célokra
megjelölt előirányzatok felhasználására;
3.3. meghallgatja a közüzem vezetői
munkaköreire pályázókat;
3.4. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít
városfejlesztési
és
városrendezési
kérdésekben.
3.5. előkészíti a városfejlesztésben jelentős
súllyal bíró területek hasznosítására kiírt
pályázatokat;
3.6. közreműködik a városfejlesztési
koncepciók,
programok,
tervek
kialakításában;
3.7. véleményezi a rendezési terveket,
kezdeményezi módosításukat;
3.8. figyelemmel kíséri a rendezési tervek
végrehajtásának menetét;
3.9. véleményezi a közterületek rendjének
kialakítását;
3.10. figyelemmel kíséri a városrekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék
jellegű ingatlanok hasznosítását;
3.11.figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez
tartozó
önkormányzati
döntések
gyakorlati
végrehatásának
alakulását;
3.12.
véleményezi az
önkormányzat
vállalkozási koncepcióját;
3.13. véleményezi a Közös Önkormányzati
Hivatal által előkészített önkormányzati
gazdasági vállalkozásokat;
3.14. véleményezi a tisztségviselők, a
bizottságok és a Közös Önkormányzati
Hivatal gazdasági kihatású, és az
önkormányzat vagyonát érintő javaslatait,
előterjesztéseit;
3.15. véleményezi az intézmények, az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági
társaságok és az alapítványok alapító
okiratait, SzMSz-eit;
3.16. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
3.17. véleményezi az éves költségvetési
koncepciót;

2014. OKTÓBER 22.

3.18. elkészíti az éves lakásfelújítási
címjegyzékre vonatkozó előterjesztést;
3.19.
javaslatot
tesz
a
bérlakás
privatizációból a lakásalapba befolyó
pénzeszközök felhasználására.
3.20. véleményezi az éves költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
valamint a végrehajtásról szóló féléves
beszámolót;
3.21. véleményezi a költségvetési szervek, az
önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok alapításáról, átszervezéséről és
megszüntetéséről
szóló
testületi
előterjesztéseket;
3.22. véleményezi az önkormányzati
gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
3.23. megtárgyalja az önkormányzati
költségvetési
szervek
ellenőrzésének
tapasztalatait;
3.24. javaslatot tesz téma-, cél- és
utóvizsgálatok megtartására;
3.25. véleményezi a rendezési programokat
és rendezési terveket;
3.26. véleményezi a belterületi határvonal
megállapítására vonatkozó előterjesztést;
3.27. véleményezi a tisztségviselők, a
bizottságok és a Közös Önkormányzati
Hivatal gazdasági kihatású, és az
önkormányzat vagyonát érintő javaslatait,
előterjesztéseit;
3.28. javaslatot tesz a képviselő-testületnek
hitel felvételére, azok céljának és
nagyságának meghatározására;
3.29. véleményezi az önkormányzat által
alapított gazdasági társaság, vagy intézmény
alapítását,
átalakítását,
illetve
megszüntetését;
3.30. véleményezi az önkormányzati
gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
3.31. a bizottságok, a polgármester, az
alpolgármester, vagy a képviselő-testület
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben;
3.32 véleményezi az önkormányzati
tulajdonban
lévő
vagyont
érintő
vállalkozásokat;
3.33.
ellenőrzi
az
önkormányzati
vállalkozásokkal
kapcsolatos
tevékenységeket;
3.34. javaslatot készít a város kereskedelmi
fejlesztési koncepciójához
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3.35. véleményezi a tisztségviselők, és a
bizottságok
kereskedelmi
kihatású
javaslatait, előterjesztéseit;
3.36. kidolgozza a város területére
vonatkozóan a kereskedelmi alapellátás
biztosításának szempontjait és javaslatot tesz
az ellátatlan területek kereskedelmi célú
beruházásainak
önkormányzati
támogatására;
3.37. javaslatot tesz illetve véleményezi az
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanok,
vagyoni értékű jogok kereskedelmi célú
hasznosításával
kapcsolatos
terveket,
koncepciókat, előterjesztéseket;
3.38.
ellenőrzi
az
önkormányzat
kereskedelemmel
kapcsolatos
vállalkozásainak tevékenységét;
3.39. kapcsolatot tart a területileg illetékes
gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti
szervekkel;
3.40. figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez
tartozó
önkormányzati
döntések
gyakorlati
végrehatásának
alakulását;
3.41. A fenntartható fejlődés városi
programját végrehajtja, a végrehajtását
ellenőrzi
3.42. Véleményt nyilvánít a Zöld
Szentgotthárd díj odaítélése előtt a
pályázatokról
3.43.- Közreműködik a fenntartható fejlődés
városi programjának továbbfejlesztésében
3.44szervezi
és
ellenőrzi
a
környezetvédelem terén hozott jogszabályok
végrehajtását
3.45. véleményez minden településfejlesztési
tevékenységet
környezetvédelmi
szempontból;
3.46. kapcsolatot tart a területileg illetékes
természetés
környezetvédelmi
szakhatósággal;
3.47. véleményezi a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályok megállapítását, az
avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a
háztartási
tevékenységgel
okozott
légszennyezésre
vonatkozó
szabálytervezeteket;
3.48. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít a környezet- és természetvédelmi
kérdésekben;

2014. OKTÓBER 22.

3.49. javaslatot tesz a helyi jelentőségű
természeti értékek megóvására, őrzésére,
fenntartására,
bemutatására
és
helyreállítására;
3.50.
véleményezi az
önkormányzat
lakásgazdálkodásáról
szóló
rendelettervezeteket;
3.51. véleményt nyilvánít az önkormányzati
bérlakásokat érintő kérdésekben;
3.52. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít az önkormányzati bérlakásokat
érintő vitás kérdésekben;
3.53. javaslatot tesz az önkormányzat
környezetvédelmi alapjának felhasználására;
3.54. kezdeményezésére környezet- és
természetvédelmi
szempontból
szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és
városrendezési kérdésekben
3.55. javaslatot tesz helyi jelentőségű
természeti értékek védetté nyilvánítására;
3.56. közreműködik a városfejlesztési
koncepciók,
programok,
tervek
kialakításában;
3.57. figyelemmel kíséri és értékeli a
szakterületéhez
tartozó
önkormányzati
döntések
gyakorlati
végrehajtásának
alakulását;”

4. Szociális tanácsnok
4.1.- szervezi és ellenőrzi a szociális terén
hozott jogszabályok végrehajtását
4.2.
véleményez
minden
fejlesztési
tevékenységet szociális szempontból;
4.3. kapcsolatot tart a területileg illetékes
szociális
területen
működő
szakhatóságokkal;
4.4. véleményezi a helyi esélyegyenlőségi
terv megvalósítását, ennek a cselekvési
tervében foglaltak megvalósítása érdekében
bekapcsolódik azok végrehajtásába
4.5. a képviselő-testület, a bizottságok, a
polgármester
és
az
alpolgármester
kezdeményezésére
szakmai
véleményt
nyilvánít szociális kérdésekben;
4.6. a volt rábakethelyi lakranya átalakítása
során bekapcsolódik ennek munkájába:
közreműködik ott megfelelő Fiatal Házasok
Otthona, megfelelő szociális bérlakások
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vagy megfelelő, idősek ellátásra szolgáló
bentlakásos otthon kialakításában, ennek
szervezésében. E projekt keretében a
végrehajtásba tevőlegesen is bekapcsolódik
4.7. A rábakethelyi laktanyában kialakítandó
szociális bérlakások hasznosítása, kiutalása
után részt vesz, vezető szerepet vállal a
település szociális bérlakásainak az új
rendszerhez igazodó átalakításában.
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