Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (V.10.) az önkormányzati rendelete
az egyes közszolgáltatások in-house szervezet útján történő ellátásához szükséges
rendeletmódosításokról
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a nemzeti vagyontól szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d-e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló
9/2013.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésről
a) egymillió forint értékhatárig a polgármester,
b) egymillió forint felett a Közbeszerzési Bizottság
dönt.”
2. §
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Esztergom, 2017. május 10.

Dr. Endre Szabolcs
jegyző
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1. melléklet
15/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A bizottságok felsorolása, létszáma és feladatai, a tanácsnok feladatai**
1.) Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság feladata az Mötv-ben foglaltakon túl (11 fő,
ebből 6 fő képviselő, 5 fő nem képviselő tag):
1.1. véleményezi és ellenőrzi a költségvetési beszámolókat, az éves költségvetési tervezetet, azok
végrehajtását,
1.2. véleményezi az önkormányzat gazdasági programját,
1.3. javaslatot tesz a hitelek felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatot,
1.4. pénzügyileg ellenőrzi az önkormányzati beruházások, fejlesztések teljesítésének és pénzügyi
rendezésének alakulását,
1.5. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
1.6. véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet,
1.7. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak elidegenítésére, bérbeadására,
hasznosítására;
1.8. ellenőrzi az önkormányzat cég- és ingatlanvagyon felhasználását és az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelői tevékenységet (elidegenítés, bérbeadás, megterhelés),
1.9. véleményezi az önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét,
1.10. ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást;
1.11. véleményezi az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog
gyakorlásáról szóló rendelet-tervezetét,
1.12. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
2.) Városfejlesztési Bizottság (9 fő, ebből 5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő tag):
2.1. figyelemmel kíséri és véleményezi a város forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását,
2.2. véleményezi a város forgalmi rendjével és a helyi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos
ügyeket,
2.3. javaslatot tesz a közmű- és úthálózat fejlesztésre, közreműködik annak előkészítésében,
2.4. véleményezi a településrendezési eszközök előkészítését, a módosított rendezési tervek
kidolgozását,
2.5. véleményt nyilvánít a városfejlesztéssel, településüzemeltetéssel, területfejlesztési
koncepcióval és a térségi fejlesztési programokkal kapcsolatban,
2.6. véleményezi a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek
megváltásáról szóló rendelet-tervezetet,
2.7. dönt a kárrendezéssel kapcsolatos kérelmekről,
2.8. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
2.9 Dönt a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
12. §-ban meghatározott támogatások odaítéléséről az éves keretösszegen belül. 5
3.) Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság (7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő tag):
3.1. véleményezi az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratait, az éves költségvetésüket
és a vezetői megbízásokat;
3.2. ellenőrzi a kulturális előirányzatot,
3.3. ellátja a városi ünnepségekkel, rendezvényekkel és a város kulturális emlékeinek megőrzésével
kapcsolatos feladatokat,
3.4. véleményezi az idegenforgalmi értékek, a művészeti, kulturális turizmus, helyi térségi
információk és a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, az
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idegenforgalomban rejlő lehetőségek kiaknázását,
3.5. véleményezi a szálloda beruházások előmozdítása érdekében tett javaslatokat,
3.6. ellenőrzi az idegenforgalmi előirányzatot,
3.7. kapcsolatot tart a településen működő testvérvárosi kapcsolatokat ápoló társadalmi
szervezetekkel.
3.8. véleményezi a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos kérelmeket, .
3.9. javaslatot tesz a közterületek elnevezésével kapcsolatos döntésekben,
3.10. dönt a kulturális célú pályázatok beadásáról,
3.11. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
4.) Közjóléti és Egészségügyi Bizottság (7 fő, ebből 4 fő képviselő, 3 fő nem képviselő tag):
4.1. ellenőrzi a szociális, gyámügyi, egészségügyi, gyermekvédelmi feladatok ellátását
jogszabályban meghatározott kivétellel,
4.2. ellenőrzi az egészségügyi és szociális előirányzat felhasználását,
4.3. ellenőrzi az egészségügyi alapellátást, fekvő- és járóbeteg szakellátást, szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszert, jogszabályban meghatározott kivétellel,
4.4. felügyeli a szociális témakört érintő pályázatokat,
4.5. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
5.) Nemzetiségi Bizottság (5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő tag):
5.1. felügyeli a nemzetiségek érdekeit érintő döntéseket,
5.2. véleményezi a nemzetiségi anyanyelvi intézményekkel kapcsolatos feladatokat,
5.3. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
6.) Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság (5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő nem
képviselő tag):
6.1. véleményezi a környezetvédelmi programot,
6.2. véleményezi a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezést, javaslatot tesz annak felhasználására,
6.3. véleményezi a települési szilárd-, és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelettervezetet,
6.4. véleményezi a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseket és dönt a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről, megszűntetéséről,
6.5. véleményezi a közbiztonsággal összefüggő feladatokat,
6.6. támogatja a közbiztonságot érintő kezdeményezéseket,
6.7. kezdeményezi a helyi közbiztonságot és közlekedésbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében
a rendőrkapitányság vezetőjével való együttműködést,
6.8. támogatja a helyi közbiztonságot és közlekedésbiztonságot érintő feladatok ellátásának segítésére
irányuló civil törekvéseket,
6.9. javaslatot tesz a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet együttműködési rendjének
továbbfejlesztésére,
6.10. véleményezi az agráriummal, mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseket, a helyi termék
piachálózat, helyi gazdálkodók segítése kapcsán felmerülő témákat,
6.11. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
7.) Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság (5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő tag):
7.1. figyelemmel kíséri és vizsgálja az SZMSZ érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz annak
módosítására,
7.2. véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét,
7.3. véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felelős vezetőinek
foglalkozatásával kapcsolatos kérdéseket,
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7.4. véleményezi az önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra
vagy kiválásra vonatkozó javaslatokat,
7.5. véleményezi az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére illetve megszüntetésére
vonatkozó javaslatokat,
7.6. véleményezi a más önkormányzatokkal, a testvérvárosokkal, gazdasági szervezetekkel,
pénzintézeti szervekkel kötött megállapodások, szerződések jogszerűségét,
7.7. véleményt nyilvánít a szerződések előkészítéséről, peres eljárások megindításáról, perbeli
álláspont kialakításáról,
7.8. vizsgálatot végez a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés
esetén,
7.9. nyilvántartja, ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatát, elvégzi azok
vizsgálatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást,
7.10. kivizsgálja a polgármester, alpolgármester(ek), képviselők vonatkozásában az írásban benyújtott
méltatlansági vonatkozású bejelentéseket, továbbá szükség esetén intézkedést kezdeményez,
7.11. a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó nyilatkozatot
átveszi, kezeli,
7.12. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
8.) Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság (11 fő, ebből 6 fő képviselő, 5 fő nem képviselő tag):
8.1. véleményezi az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratait, az éves költségvetés és a
vezetői megbízást;
8.2. véleményezi a városi sportinformációs és adatszolgáltatási feladatokat, sportegyesületi
tevékenységet,
8.3. ellenőrzi az oktatási és ifjúsági ügyekkel és a vonatkozó intézményekkel kapcsolatos
feladatokat,
8.4. véleményezi az intézményvezetők kinevezését,
8.5. véleményezi a város oktatási stratégiáját,
8.6. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
9.) Közbeszerzési Bizottság (5 fő, ebből 3 fő képviselő, 2 fő nem képviselő tag):
9.1. véleményezi az éves közbeszerzési tervjavaslatot és a közbeszerzési tervet,
9.2. építési beruházás és építési koncesszió, szolgáltatás illetve szolgáltatási koncesszió
megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások esetén
9.2.1. dönt az az alkalmazandó eljárásfajtáról,
9.2.2. jóváhagyja a részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívást és dokumentációt,
9.2.3. dönt a hirdetmény, vagy dokumentáció módosításáról, a hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi, jelentkezési, illetőleg ajánlattételi határidő meghosszabbításáról,
9.2.4. a bírálóbizottság javaslata alapján jóváhagyja a hiánypótlási felhívást,
9.2.5. a bírálóbizottság javaslata alapján az eredményhirdetés elhalasztásáról,
9.2.6. dönt a bírálóbizottság javaslata és az illetékes bizottságok, illetve tanácsnok véleménye
alapján az eljárást lezáró döntésről.
9.3. véleményezi az önkormányzat beruházásaival összefüggő közbeszerzés hatálya alá nem tartozó
eljárások során az egyes szakkérdéseket,
9.4. javaslatot tesz a költségvetés összeállítsa során a közbeszerzés hatálya alá kerülő beszerzésekre,
9.5. ellenőrzi közbeszerzési terv végrehajtását és a közbeszerzési eljárás törvényességét,
9.6. véleményezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h-j) pontjai,
valamint a 9. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező
szerződéseket külön-külön, minden egyes szerződés esetén a feladatok évenkénti meghatározásával,
9.6. megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyet a Polgármester a bizottság elé terjeszt.
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10.) Városüzemeltetési tanácsnok (1 fő)
A városüzemeltetési tanácsnok az alábbi feladatok koordinálását látja el és figyelemmel kiś éri a
feladatkörével összefüggő döntések végrehajtását:
10.1. Kertészettel kapcsolatban: parkfenntartás, viharkár, virágosítás, növényvédelem, parlagterületek
rendezése, játszótér, játszóeszközök, temető üzemeltetés
10.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatban: illegális szemétlerakók megszűntetése a város területén,
piacüzemeltetés.
10.3. Kommunális ügyekkel kapcsolatban: zárt csapadékcsatornák, nyílt csapadékvíz elvezető árkok
fenntartása, vízfolyások fenntartása, vízkárok elhárítása, ivóvíz hálózat, szökőkutak, ivó kutak, közmű
vezetékek üzemeltetése, felújítása.
10.4. Közlekedéssel kapcsolatban: útfelügyelet, parkolóhelyek, parkolás-gazdálkodás
utak, járdák üzemeltetése, kátyúzás, téli útüzemeltetés.
10.5. Energetikai ügyekkel kapcsolatban: intézményi energetikai feladatok, közvilágítás, díszvilágítás.
10.6.Környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban: hulladéklerakó rekultiváció, környezetvédelmi program
feladatai, védett területek fenntartása,
10.7. A tanácsnok a jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől feladatkörükbe tartozó ügyekben felvilágosítást
és közreműködést kérhet,
10.8. A polgármester megbízása alapján a feladatkörével összefüggő ügyekben képviselheti az
önkormányzatot.
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