
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:  
 

1. § A rendelet 46. § (1) bekezdése az alábbira módosul:  
 

(1)  A képviselő-testület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és
 ellenőrzésére 

 
1.) Pénzügyi Bizottságot, 
2.) Oktatási és Szociális Bizottságot választ. 

A Pénzügyi Bizottság 3 fő önkormányzati képviselőből és 2 fő nem 
önkormányzati képviselőből, az Oktatási és Szociális Bizottság 5 fő 
önkormányzati képviselőből és 4 fő nem önkormányzati képviselőből áll.  

 
2. § A rendelet 48. § (3) bekezdése az alábbira módosul: 

 
(3) OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  

 
1.) Elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi, oktatási, 

közművelődési, ifjúsági és sport ellátottság helyzetét. 
 
2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat. 

 
      Így különösen: 
 
      a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügyi, oktatási,           

közművelődési, ifjúsági és sportra vonatkozó javaslatát, 
       
      b.) a szociális, oktatási, közművelődési intézmények alapítására, tevékenységének 

módosítására, megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket, 
 

       c.)  a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézményvezetői megbízatásokra           
tett javaslatokat, 

 
       d.)  a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények képviselő-testület elé         

terjesztett beszámolóit, előterjesztéseit, 
 
       e.)  véleményezi a közművelődési intézmény éves munkatervét  (költségvetés elfogadása 

előtt) 
 

 f.) véleményezi azokat az éves költségvetést érintő napirendeket,   
kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés, 
ifjúság, sport, egészségügy és szociálpolitika körébe tartoznak. 

 
3.) Közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális 

értékeinek védelmében, a lakossági művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a szellemi 
humán, szociálpolitika, egészségügyi ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében. 
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4.) Javaslatot tesz a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények jövőbeni 

működésére, azon belül a személyi és tárgyi feltételek biztosítására.  
 

5.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését. 
 
6.) Figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi tárgyú 

önkormányzati rendeletek érvényesülését.  
 

3. § A rendelet 48. § (4) bekezdése törlésre kerül. 
 
4. § A rendelet 1. sz. melléklete a rendelet-tervezet melléklete szerint módosul. 
 
5. § E rendelet 2017. február 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
 
 

   Tatár László           dr. Pető Zoltán 
         Polgármester       jegyző 
 
 
Kihírd.: 2017.I.30. 



Szervezeti és Működési szabályzat 1. sz. melléklete 
Képviselő-testület névsora: 

 
Polgármester: 

Tatár László Fegyvernek, Háy M. út 24. 
 
Képviselők: 

                          Ambrus Dénes  Fegyvernek, Hársfa út 13/b 
Burján Attila János Fegyvernek, Hunyadi út 11/b 
Herman József Fegyvernek, Háy M. út 67. 
Magyar Lászlóné Fegyvernek, Angolkert út 31. 
Molnár Barna Fegyvernek, Hársfa út 4/a 
Szatlóczki Edit Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76. 
Dr. Tatár Gábor Fegyvernek, Dózsa Gy. út 63. 
Tháler József Fegyvernek, Ady E. út 57. 
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