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Beszámoló
az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a 2016. évre
vonatkozólag
Magyarország helyi önkormányzatairól a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) rendelkezik.
A képviselő-testület bizottságairól a Mötv. külön rendelkezéseket tartalmaz. Így a Mötv. 41.
§-a alapján a képviselő-testület szervei többek között a képviselő-testület bizottságai.
Önkormányzati döntést a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület
bizottsága is hozhat. A képviselő-testület hatásköreit a bizottságra is átruházhatja, amely
tovább nem ruházható. Az 57. § kimondja, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható.
A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
Mötv. 58. §-a alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó
bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.
A Mötv. 59. §-a szerint a bizottság – feladatkörében – kezdeményezi, előkészíti a képviselőtestület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá, amely előterjesztések a bizottság
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.
A Mötv. 61. §-a alapján a bizottságok működésének ügyviteli feladatait a közös
önkormányzati hivatal látja el.
Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 6/2013.
(IV. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik.
A képviselő-testület bizottságaira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ IV. fejezete
tartalmazza. A fejezet szabályozza a képviselő-testület állandó bizottságait, azok létszámát,
az állandó bizottságok feladatait, az állandó bizottságok működésének szabályait, az állandó
bizottságok üléseire vonatkozó szabályokat, valamint az ideiglenes bizottságok és a
munkacsoportra vonatkozó rendelkezéseket.
A képviselő-testület bizottságainak felsorolását és személyi összetételét az SZMSZ 3.
függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ 2.
melléklete tartalmazza.
Az átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolási kötelezettséget az SZMSZ 4. § (2)
bekezdése tartalmazza.
I.

Oktatási Kulturális és Sportbizottság által bizottsági hatáskörben hozott döntések:
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum
Szervezeti és Működési szabályzatának módosításának jóváhagyása
2016. február 23. – 1 határozat
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A döntés az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004.
(III. 26.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja alapján született.
A városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének
részére biztosított önkormányzati keret felosztásáról 6 alkalommal döntött:
2016. március 29. – 2 határozat
2016. június 28. – 1 határozat
2016. szeptember 26. – 1 határozat
2016. november 22. – 1 határozat
2016. december 13. – 1 határozat
Az odaítélt támogatás felhasználásának módosításáról 2 alkalommal döntött:
2016. szeptember 26. – 1 határozat
2016. november 22. – 1 határozat
A döntések az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014. (XI.
28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése alapján születtek.
II.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság:
Az önkormányzat tulajdonát képező területek használatba adásáról a bizottság 8
esetben döntött.
A döntések az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról szóló 8/2004.
(III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján születtek.
III.

Szociális és Humán Bizottság
Önkormányzati bérlakás iránt 5 kérelem érkezett a Szociális és Humán
Bizottsághoz. A kérelmek nyilvántartásba vétele megtörtént.
Első lakáshoz jutás támogatása iránti kérelmet 9 házaspár nyújtott be.
Valamennyi kérelmet támogatta a bizottság.
A döntések az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet 5. §-a alapján születtek.
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