Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
7/2013. (IV. 15.) számú rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.)
számú rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: mötv.) 42.§. (1) bek. és a 43. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
– a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) számú rendeletét (a továbbiakban:
SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.
Az SzMSz 2. §. (1) bekezdés c) és d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Baranya Megye
d) Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Baranya Megye”
2.§.
Az SzMSz 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat hivatalának megnevezése: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal.”
3.§.
Az SzMSz 10. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidej betöltetlensége, illetve egyidej tartós
akadályoztatásuk esetén a Képvisel -testület összehívásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális
Bizottság elnöke gondoskodik.”
4.§.
Az SzMSz 27/A. §. az alábbiak szerint módosul:
„(1) a) A Képvisel testület a következ állandó bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság: 4 f képvisel , melyb l 1 f elnök+ 3 f
küls s tag
- Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság: 4 f képvisel , melyb l 1 f elnök +3 f
küls s tag.
b) A bizottságok küls s tagjai szavazati joggal rendelkeznek a bizottság ülésén.
c) A bizottságok küls s tagjainak megválasztásához a Képvisel -testület min sített többség szavazata
szükséges.
d) Egy települési képvisel a Képvisel -testület több bizottságában is tag lehet.
(2) A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság hatásköre:
- véleményezi az önkormányzat vagyonával kapcsolatos képvisel -testület elé kerül
el terjesztéseket; az ágazathoz tartozó beszámolókat;
- figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon rendeltetésszer felhasználását, a rendezési terv
hatályosulását, a természet és környezetvédelmi munkát
- munkaterv, illetve tisztségvisel i kezdeményezés alapján véleményezi a képvisel -testület elé
kerül el terjesztéseket;
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolók tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt, el idéz okokat;
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellen rizheti a pénzkezelési
szabály betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
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- vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képvisel -testülettel;
- véleményezi a költségvetés módosítását eredményez határozati javaslatokat;
- közrem ködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének kidolgozásában.
- kapcsolatot tart az önkormányzat pénzügyi vezetésével;
- ellen rzi az önkormányzat által m ködtetett intézmények gazdálkodását, javaslatot tesz a
ködés ésszer sítésére a hatékonyság javítására;
- figyelemmel kíséri a városüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeket, javaslatokat tesz a
hatékonyság javítására;
- felméri a szükséges feladatokat javaslatot tesz a megoldásra és az ütemezésre figyelembe véve a
rendelkezésre álló er forrásokat;
- ellen rzi a kiadott feladatok végrehajtását;
- kapcsolatot tart az önkormányzat városüzemeltetéssel megbízott vezet ivel;
- ellen rzi a foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásait szükség esetén javaslatot tesz a
módosításra;
- dönt a feln tt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi

szabályairól szóló önkormányzati rendeletben a hatáskörébe utalt ügyekben
(3)Az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság hatásköre:
- koordinálja mindazon idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, melyeket
jogszabály a városi önkormányzat hatáskörébe utal;
- koordinálja a nemzetközi testvérvárosi feladatokat, figyelemmel kíséri az együttm ködési
megállapodásban foglaltakat;
- véleményezi az idegenforgalmat és a nemzetközi kapcsolatokat érint - más bizottság vagy
osztály által el készített, képvisel -testület elé kerül el terjesztéseket;
- véleményezi a képvisel -testület elé kerül , az ágazathoz tartozó beszámolókat;
- figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, a város közrendjét és közbiztonságát, valamint
javaslatot tesz az egészségügyi és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére,
- kapcsolatot tart a rend rséggel és a polgár rséggel
- kapcsolatot tart a városban m köd szállodák és szálláshelyek képvisel ivel
- véleményezi az ágazatot érint - más bizottság vagy osztály által el készített - képvisel -testület
elé kerül el terjesztéseket;
- közrem ködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének kidolgozásában, a közterület-felügyelet irányításában
- dönt:
- feladatkörében eljárva el készíti a képvisel -testület döntéseit, szervezi és ellen rzi a döntések
végrehajtását;
- megtárgyalja az ágazathoz tartozó önkormányzati intézmények m ködésér l szóló beszámolót
- közrem ködik az önkormányzati kulturális rendezvények szervezésében, a kulturális
hagyományok ápolásában, a közm vel désre szervez
közösségek tevékenységének
támogatásában;
- részt vesz az ifjúságot érint önkormányzati fejlesztési feladatok kidolgozásában;
- összehangolja a testneveléssel és sporttal kapcsolatos városi feladatokat;
- munkaterv, illetve tisztségvisel i kezdeményezés alapján véleményezi a képvisel -testület elé
kerül ágazathoz tartozó el terjesztéseket;
- el terjeszti a képvisel -testületnek az általa meghatározott tárgykör ügyeket;
- véleményezi az ágazatot érint - más bizottság vagy osztály által el készített - képvisel -testület
elé kerül el terjesztéseket;
- közrem ködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének kidolgozásában;
- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a m vel désre, társas életre
szervez
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása;
- a lakosság m vészeti kezdeményezéseinek, önszervez déseinek támogatása, a m vészeti alkotó
munka feltételeinek javítása és a m vészeti értékek létrehozásának, meg rzésének segítése;
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vészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésér l,
áthelyezésér l, lebontásáról dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.”
Záró rendelkezések
5.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a kihirdetését követ 30. napon hatályát veszti.
Jelen rendeletet a képvisel -testület a 2013. április 11.-én megtartott ülésén fogadta el.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz

Kihirdetve: 2013.04.15.
Dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz

