
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság működése 

(1) A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság általános feladatai: 

a) A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, 

munkahelyteremtés, infrastruktúra-fejlesztés, ingatlanfejlesztés, egészségügy-

fejlesztés, turisztikai feladatok, önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódó feladatok, 

az önkormányzati vagyon hasznosítása, az energiaügyek, környezetvédelem.   

b) Az önkormányzat szervezetével és működési rendjével kapcsolatos képviselő-testületi 

döntések előkészítésével, az ehhez szükséges feltáró feladatok ellátásával, a döntések 

végrehajtásának eseti vagy célirányos ellenőrzésével, ügyrendi és etikai ügyekben való 

állásfoglalással kapcsolatos előterjesztések, önkormányzati rendelet-tervezetek és 

határozati javaslatok előzetes véleményezése, az önkormányzat törvényes és hatékony 

működésének segítése. 

c) A képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok összeférhetetlenségéhez, 

vagyonnyilatkozat-tételéhez kapcsolódó jogszabályban meghatározott feladatok 

ellátása.  

(2) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság döntési jogköre átruházott hatáskörben 

a) Dönt a környezetvédelmi alap éves költségvetésben foglalt előirányzata évközi 

felhasználásáról.  

b) Dönt a tárgyévi költségvetésben a bizottság számára meghatározott saját keret 

felhasználásáról.  

c) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 

vagyonnyilatkozatát. Végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, eljárás 

kezdeményezése esetén annak eredményéről a képviselő-testületet a soron következő 

ülésen tájékoztatja. 

 

(3) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság javaslattételi, véleményezési és együttműködési 

feladatköre: 

1. javaslatot tesz a képviselő-testület által átruházott ügyrendi kérdésekben. 

2. javaslatot tesz a képviselő-testület által hatáskörébe utalt etikai ügyekben. 

3. előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról, szükség esetén 

javaslatot tesz a módosításra, kiegészítésre. 

4. közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, előzetesen 

véleményezi azokat. 

5. felkérés vagy munkaterv alapján vizsgálja és véleményezi a képviselő-testület által 

átruházott hatáskörök, döntési jogkörök gyakorlásának hatályosulását.  

6. Figyelemmel kíséri és vizsgálja a képviselők jogainak és kötelezettségének 

érvényesülését, azok megsértése esetén intézkedést kezdeményez a képviselő-

testületnél. 

7. közreműködik a lakossági fórumok, közmeghallgatások, népi kezdeményezések 

előkészítésében és lebonyolításában. 

8. véleményt nyilvánít a testületi munkatervekkel kapcsolatosan, ill. kezdeményezi 

valamely testületi hatáskörbe tartozó kérdés megvitatását, az abban való döntéshozatalt. 

9. előzetes véleményezési feladatkörébe tartoznak azok a testület elé kerülő bizottsági és 

egyéb előterjesztések, amelyek a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, vagy 

önkormányzati rendelet alkotását, hatályon kívül helyezését, ill. módosítását igénylik. 

10. települési képviselő kötelezettségszegésének felmerülését döntésre – véleményével 

ellátva - a képviselő-testület soron következő ülésére terjeszti.  



11. véleményezi az alapítványok létrehozásával, az alapítványhoz történő csatlakozással 

kapcsolatos előterjesztéseket. 

12. figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét.  

13. véleményezi a városi rendőrkapitányság, a tűzoltóparancsnok éves beszámolóját, 

amennyiben a bizottság feladatkörébe tartozó kérdést vet fel. 

14. véleményezi a bírósági ülnökök megválasztását, azok személyére javaslatot tesz, 

vizsgálja és értékeli az ülnöki tevékenységgel kapcsolatos bírósági vagy egyéb 

jelzéseket, szükség esetén intézkedést kezdeményez. 

15. véleményezi al a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, 

méltatlansági és fegyelmi ügyekben, azokat testületi döntésre előkészíti. 

16. előkészíti és javaslatot tesz a testület számára képviselők, bizottsági tagok 

tiszteletdíjára. 

17. részt vesz a helyi népszavazás előkészítésében. 

18. folyamatosan figyelemmel kíséri a képviselő-testület és bizottságai, valamint a 

polgármesteri hivatal törvényes, és szabályszerű működését. Az SZMSZ előírásainak 

megsértése esetén intézkedést kezdeményez. 

19. előzetesen véleményezi, és folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat által 

alapított illetve érdekeltségével működő szervezetek (intézmények, gazdasági 

társaságok, alapítványok) alapító okiratait és szabályzatait. 

20. az önkormányzathoz beérkező kérelmek alapján meghallgatja, és részt vesz a város 

területén, illetve külterületén beruházni, munkahelyet létesíteni kívánó gazdálkodó 

szervezetek tájékoztatásában, letelepülésük előkészítésében.  

21. véleményezi a város környezetvédelmével kapcsolatos jelentéseket.  

22. javaslatot tesz a helyi környezetvédelmi követelmények megállapítására, segítséget 

nyújt a környezetvédelmi programok, akciók, kezdeményezések, stb. szervezéséhez.  

23. érvényesíti a környezetvédelmi szempontokat a városfejlesztésben, 

vagyonhasznosításban, beruházásokban.  

24. véleményezi a helyi közutak forgalmi rendjére, helyi tömegközlekedésre, helyi 

közvilágításra, helyi energiaszolgáltatásra vonatkozó javaslatokat.  

25. véleményezi a városrendezési, fejlesztési koncepciókat, közreműködik a tervek 

kidolgozásában.  

26. javaslatot tesz a közterületek hasznosításának rendjére.  

27. véleményezi a közterület fenntartással, településtisztasággal, köztemetői 

szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatokat.  

28. javaslatot tesz a települést érintő víz-csatorna és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 

tervekre.  

29. javaslatot tesz a város útjainak, járdáinak tervszerű megépítésére.  

30. közreműködik a helyi jelentőségű műemlékek védelmében, bemutatásában.  

31. figyelemmel kíséri a város rekonstrukcióját, a műemlék-jellegű ingatlanok 

hasznosítását.  

32. kapcsolatot tart a régió és a kistérség területfejlesztési szerveivel. 

33. előkészíti az önkormányzat intézményhálózatának távlati célú energetikai koncepcióját.  

34. kezdeményezi a fejlesztéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek maximális kihasználását 

azok benyújtását.  

35. javaslatot tesz a bizottság területét érintő nemzetközi kapcsolatok létesítésére és azok 

ápolására, közreműködik azok kialakításában, különös tekintettel a testvérvárosi 

kapcsolatokra, azokat figyelemmel kíséri.  

36. javaslatot tesz szabadtéri szobrok, műemlékek karbantartására, új szabadtéri 

létesítmények kialakítására. 



37. véleményezi a városi hirdető, útjelző, útbaigazító táblák rendszerét, és az egységes 

városkép kialakítása érdekében javaslatot tesz utcatáblák, üdvözlőtáblák elhelyezésére.  

38. javaslatot tesz szabadidőparkok, játszóterek, sportcsarnok, kerékpárutak létesítésére, 

valamint félévente megtárgyalja az uszoda működéséről készült tájékoztatást.  

39. megvizsgálja a városban levő grundokkal kapcsolatos feladatokat.  

40. közreműködik a helyi jelentőségű műemlékek védelmében, bemutatásában.  

41. kapcsolatot tart az idegenforgalmat képviselő szervekkel, szervezetekkel. Részt vesz a 

velük kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében.  

42. javaslatot tesz kerékpárutak, turista utak létesítésére.  

43. kezdeményezi a borturizmus elindítását.  

44. javaslatot tesz a város, sport, turisztikai, idegenforgalmi lehetőségeinek megjelenítésére. 
 


