Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2009. (III. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról megalkotott, többször módosított 16/2007. (VI. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról megalkotott többször módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 4. § (4) bekezdése a következık szerint módosul:
„4. §
(4)

Az Egyeztetı Fórum ülésére a rendes képviselı-testületi ülést követıen - legkésıbb 12
napon belül - az Egyeztetı Fórum elnökével történı egyeztetés szerint kerül sor,
melynek összehívásáról a jegyzı gondoskodik.”
2. §

Az ÖR. 5. § (2) bekezdése a következık szerint módosul:
„5. §
(2)

A képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
hívja össze. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja
össze.”
3. §

Az ÖR. 5. § (9) bekezdése a következık szerint módosul
„5. §
(9)

A rendkívüli képviselı-testületi ülésre szóló meghívót és az elıterjesztéseket írásban
vagy digitális adathordozón az ülés elıtt legalább 24 órával – lehetıleg személyes
átadással – kell eljuttatni a képviselıkhöz, illetve a meghívottakhoz. A képviselıket,
illetve a meghívottakat a rendkívüli testületi ülés idıpontjáról a lehetıségekhez képest
távbeszélın is értesíteni kell.”

4.§
Az ÖR. 6. § (3) bekezdése b.) pontjának 10 francia bekezdés a következık szerint módosul:
„6. §
A vita lezárására, a hozzászólások idıtartamának további korlátozására bármely képviselı
javaslatot tehet. A javaslatról a képviselı-testület minısített szótöbbséggel dönt.”
5.§
Az ÖR. 11. § (2) bekezdés b.) pontja a következı francia bekezdéssel egészül ki:
„11. §
(2)
b.) - a vita lezárása, a hozzászólások idıtartamának további korlátozása.”
6.§
Az ÖR. 16. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjai helyébe a következık lépnek:
„16. §
(1)

A képviselı-testület feladatának eredményesebb ellátása érdekében:
a)

az Ötv. által kötelezıen elıírt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot 5 fıvel (3 fı
képviselı-testületi
tag
lehetıleg
szakmai
alapon
-,
2
fı
nem képviselı-testületi tag),

b) továbbá az Ötv. felhatalmazása alapján
- 7 fıvel Egészségügyi és Szociális Bizottságot
(4 fı képviselı-testületi tag - lehetıleg szakmai alapon -, 3 fı nem
képviselı-testületi tag),
- 5 fıvel Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot
(3 fı képviselı-testületi tag - lehetıleg szakmai alapon -, 2 fı nem
képviselı-testületi tag),
- 5 fıvel Városfejlesztési Bizottságot
(3 fı képviselı-testületi tag - lehetıleg szakmai alapon -, 2 fı nem
képviselı-testületi tag)
hoz létre.”

7. §
Az ÖR. 16. § (5) bekezdés a.) d.) e.) f.) pontjai helyébe az alábbi szövegrész lép:
(5)

Az SzMSz az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit az alábbiakban határozza meg:

a)

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
-

-

-

-

-

-

véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
az önkormányzatnál és intézményeinél:
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel
a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés)
alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat;
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését;
az önkormányzat és intézményei költségvetésével kapcsolatban:
megvitatja az éves költségvetési javaslatot, ahhoz javaslatot tehet, a
javaslatok elıkészítése során az egyeztetésekre tagjait megfelelı idıben
meg kell hívni,
az éves, féléves és III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló
jelentést megtárgyalja,
véleményezi a III. negyedévi költségvetési tájékoztatót és a következı
évi költségvetési koncepciót,
elıirányzat-módosítást kezdeményezhet, ez irányú javaslatokat
véleményezi,
állást foglal a költségvetés pénzeszközeinek gazdálkodási éven belül
történı átcsoportosításával kapcsolatban,
javaslatot tehet pénzeszközök más szervtıl történı átvételére,
felhasználására, más szervnek való átadására, ideiglenes szabad
pénzeszközök lekötésére,
ellenırzi a költségvetés által biztosított pénzeszközök rendeltetésszerő
felhasználását, ennek vizsgálatára célellenırzést kezdeményezhet,
közremőködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,
a bizottság vizsgálati megállapításait a képviselı-testülettel haladéktalanul
közli. Ha a képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a
vizsgálati jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevıszéknek;
dönt a külön önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörébe utalt ügyekben;
kivizsgálja és döntésre elıkészíti az önkormányzati képviselık és nem
képviselı bizottsági tagok összeférhetetlenségének megállapításra irányuló
kezdeményezéseket;
az Ötv. 22. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve végzi a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint az önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3)
bekezdése alapján nyilvántartja és ellenırzi a vagyonnyilatkozatokat;
gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,
az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása keretében kiadja a polgármester éves
szabadságát a polgármester által, a bizottság részére február 15-ig benyújtott
éves szabadságolási ütemterv alapján, lehetıleg annak figyelembe vételével.
javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére;
javaslatot tehet a polgármester, alpolgármester, települési képviselık,
tanácsnokok, bizottsági tagok, bizottsági elnökök díjazására, költségtérítésére
vonatkozóan,

-

-

-

d)

véleményezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó
elıterjesztést,
véleményez minden olyan elıterjesztést, tájékoztatót, beszámolót, jelentést,
amelyben pénzügyi-gazdasági kérdésekrıl van szó, ezekhez véleményt nyújt be
a képviselı-testülethez,
döntésre elıkészíti a közterületek elnevezésére, az elnevezések
megváltozatására vonatkozó elıterjesztéseket,
döntésre elıkészíti a jegyzıvel együttmőködve a törvényességi észrevételek
alapján készülı elıterjesztéseket,
véleményezi a következı évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet, valamint a
belsı ellenırzésrıl szóló beszámolót,
képviselı-testület fenntartói, tulajdonosi jogkörében eljárva pénzügyi
ellenırzést végez a képviselı-testület döntése alapján bármely önkormányzati
intézménynél,
figyelemmel kíséri az Állami Számvevıszék jelentése által kezdeményezett
intézkedések végrehajtását,
jogilag elızetesen véleményezi a költségvetési intézmények alapítását,
megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való önkormányzati
részvételt, a képviselı-testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó
javaslatot, valamint azon a képviselı-testület által kötendı szerzıdéseket,
megállapodásokat, amelyek véleményezésével a képviselı-testület külön
megbízza.

Városfejlesztési Bizottság:
-

-

-

véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;
véleményt nyilvánít a város általános és részletes rendezési tervérıl;
javaslatot tesz az éves út- és járdaépítési és felújítási terv összeállítására;
vizsgálja a város ivóvíz ellátásának helyzetét, figyelemmel kíséri a
hálózatfejlesztés megvalósítását;
javaslatot tesz a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésére;
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévı forgalomképes ingatlanok
elidegenítésére;
kezdeményezi és részt vállal a város fejlesztési, környezetvédelmi és
idegenforgalmi koncepciójának kialakításában és szükség szerinti
módosításában;
elıkészíti és véleményezi a képviselı-testület hatáskörébe tartozó környezet- és
természetvédelmi tárgyú döntéseket;
javaslatot tesz a városi kommunális feladatok és közszolgáltatások ellátásának
megszervezésére
(településtisztaság,
szemétszállítás,
ivóvízellátás,
hıszolgáltatás, csatornázás, parkfenntartás, útkarbantartás, külterületi földutak,
dőlıutak, temetkezés, stb.);
figyelemmel kíséri a város foglalkoztatási helyzetét, javaslatot tesz a
foglalkoztatási helyzet javítására;
megvizsgálja és rangsorolja az intézmények felújítási igényeit;
javaslatot tesz a város idegenforgalmi létesítményeinek – az önkormányzat
pénzügyi lehetıségeitıl függı – megvalósítására;
javaslatot tesz idegenforgalmi szervezetekkel történı együttmőködésre;
szorgalmazza idegenforgalmi, városismertetı kiadványok megjelentetését;

-

véleményezi az önkormányzati beruházások elvégzésére kötött szerzıdésekben
meghatározott határidık módosítását
javaslatot tesz az önkormányzat vállalkozásai mőködtetésére;
figyelemmel kíséri a felvásárló szervek tevékenységét, a mezıgazdasági és más
vállalkozók segítségét. Legalább évente egyeztetı fórumot hív össze a város
vezetı termelı és szolgáltató vállalkozásainak vezetıivel, annak véleményét
továbbítja a képviselı-testületnek.
8. §

Az ÖR. 17. § (1) bekezdése a következık szerint módosul:
„17. §
(1) Az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tartja nyilván és ellenırzi.”
9. §
Az ÖR. 19. § (6) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„19. §
(6) A mezei ırszolgálat mőködését felügyelı tanácsnok köteles:
a) a tevékenységérıl évente egyszer - november hónapban - beszámolni a képviselıtestületnek”
10. §
E rendelet 2009. április 1-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. március 24.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2009. március 28.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

