Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014. (X. ….) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozta létre:
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b) Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
c) Szociális, Köznevelési és Sport Bizottság.“

2. §
A Rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §
E rendelet 2014. október 27-én ... óra … perckor lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
veszti hatályát.

Bognár Zoltán
polgármester

dr. Csoma Sándor
jegyző

Kihirdetve:
F e r t ő d, 2014. október 27-én … óra …perckor
dr. Csoma Sándor
jegyző

1. melléklet a 12/2014. (X.27.) önkormányzati rendelethez
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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II.
Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság
1.A Bizottság általános feladatai:
a) Közreműködik a könyvtári, muzeális emlékek védelmével kapcsolatos közművelődési
feladatok ellátásban, a közösségi kulturális hagyományok, művészeti önszerveződések
és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában.
b) Ellenőrzi a megyei idegenforgalmi koncepciójában meghatározott célkitűzések
végrehajtását.
c) Elősegíti az erre vonatkozó döntések végrehajtását.
d) Közreműködik az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában, propagálásra
irányuló javaslatok kidolgozásában.
e) Javaslatot dolgoz ki térségi, idegenforgalmi és határ menti együttműködések
kezdeményezésére.
f) Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi pályázati és támogatási lehetőségeket, az
érdekelteket tájékoztatja.
g) A pályázatokhoz szükséges önrész megszervezésével tevékenyen részt vesz és
programokat szervez.
h) Megszervezi a fertod.hu honlap az idegenforgalommal, vendéglátással,
kereskedelemmel, szolgáltatással kapcsolatos tartalmak megjelenését.
i) Ellátja a képviselő-testületre háruló városfejlesztési, városrendezési és kommunális
közszolgáltatásokkal összefüggő feladatok szervezését.
j) A
település
környezetvédelmével
összefüggő
önkormányzati
feladatok
összehangolását elvégzi.
k) Ellátja a helyi magánvállalkozások (ipari és kereskedelmi, illetőleg fogyasztói)
érdekvédelmi tevékenységének összehangolását.
l) Előkészíti a település tisztasággal, közterület fenntartással, a környezetvédelemmel
kapcsolatos képviselői döntéseket.
m) Szervezi a köztisztasági mozgalmakat és akciókat, a település programjait expo, lovas
napok, vásárok, kiállítások.
n) Véleményezi a közterület használatát korlátozó vagy a településképet tartósan,
illetőleg jelentősen befolyásoló normatív, egyedi döntés tervezését.
o) Véleményezi az utcák, utak, parkok karbantartásával, felújításával, fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseket.
2.A Bizottság ellenőrzi:
a) A Bizottság döntéseinek végrehajtását.
b) A közművelődési intézmények általa jóváhagyott Szervezeti és
Szabályzatának hatályosulását.
c) A Bizottság által meghatározott pénzeszközök (alapok) felhasználását.
d) A Képviselő-testület közművelődési és tárgyi döntéseinek végrehajtását.

Működési

3.) A Bizottság átruházott hatáskörei:
a) Jóváhagyja a helyi közművelődési, közgyűjteményi intézmények szervezeti és
működési szabályzatát.
b) Pályázatokat ír ki és bírál el a bizottság szakterületébe tartozóan, az Önkormányzat
mindenkori éves költségvetésében biztosított költségvetési fedezet keretén belül.

2

c) Dönt a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igénylésének benyújtásáról, amennyiben az igénylés pénzügyi fedezete a
kulturális intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
d) Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági teendők
ellátása.
III.
Szociális, Köznevelési és Sport Bizottság
1.A Bizottság általános feladatai:
a) Közreműködik a szociális intézmények munkájának értékelésében, a tevékenység
továbbfejlesztésre vonatkozó javaslat kidolgozásában.
b) Közreműködik a szociális ellátás körébe tartozó feladatok megvalósításában.
c) Vizsgálja és figyelemmel kíséri a foglalkoztatás és a munkanélküliség problémáját.
d) Segíti az önkormányzat és a város területén működő szociális intézmények, egyházak,
karitatív szervezetek közötti együttműködést.
e) Közreműködik a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásban.
f) Közreműködik a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos városi
feladatok ellátásában.
g) Közreműködik az önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények
munkájának értékelésében, fejlesztésében, továbbá a gyermek – és ifjúságvédelmi
intézmények közoktatási feladatainak koordinálásában.
h) Közreműködik az önkormányzat közoktatási és szakképzési koordinációs feladatainak
ellátásában.
i) Segíti az önkormányzat, továbbá a város területén működő oktatási és tudományos
intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztését, az egyházakkal való együttműködést.
j) Közreműködik a pedagógiai és a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok
ellátásában.
k) Közreműködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos városi szintű
feladatok ellátásában.
2.A Bizottság ellenőrzi:
a) A szociális intézmények SZMSZ-ének hatályosulását és házirendjének érvényesülését.
b) A Bizottság döntéseinek végrehajtását.
c) A Képviselő-testület, valamint a Bizottság szociálpolitikai és gyermekvédelmet érintő
döntéseinek végrehajtását.
d) Az oktatási intézmények általa jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának
hatályosulását.
e) A Bizottság által meghatározott pénzeszközök (alapok) felhasználását.
f) A Képviselő-testület oktatási és tárgyi döntéseinek végrehajtását.
3.) A Bizottság átruházott hatáskörei:
a) Jóváhagyja a helyi közoktatási szervezeti és működési szabályzatát.
b) Meghatározza az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzetét, nyitva
tartásuk rendjét, dönt az óvodákba történő jelentkezés módjáról az óvodai felvételek
időpontjáról.
c) Pályázatokat ír ki és bírál el a bizottság szakterületébe tartozóan, az Önkormányzat
mindenkori éves költségvetésében biztosított költségvetési fedezet keretén belül.
d) A költségvetés keretein belül meghatározza a sporttal foglalkozó helyi szervezetek
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normatív támogatását.
e) Jóváhagyja a helyi szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai
programját.
f) Dönt az egészségügyi alapellátások minimum feltételeinek biztosításához szükséges
beszerzésekről, az éves költségvetésben meghatározott kereteken belül.
g) Megállapítja, felülvizsgálja az orvosi körzetek területét.
h) Megállapítja, felülvizsgálja a védőnői körzetek területét.
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