SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
valamint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 04.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. § a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„9. § (6) Az alakuló ülés összehívása során a polgármester eltérhet a rendelet, a képviselőtestület összehívását szabályozó rendelkezéseitől, különösen a meghívó kiküldésre
vonatkozó 24. § (5) bekezdésében meghatározott határidő, valamint a 23. § (7)
bekezdésében az előterjesztés elkészítésére és benyújtására meghatározott határidő
tekintetében. A szabályozástól való eltérés nem sértheti a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó előírások betartását.”
2. § Az SZMSZ 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (2) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések helyét, időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,
b) az előterjesztésért felelős személy, az előterjesztés elkészítésében részt vevő szervek
és személyek, vagy bizottságok megnevezését,
c) az előterjesztések elkészítésének és leadásának határidejét; (a bizottság/ok által
tárgyalandó előterjesztések elkészítésének és leadásának határideje az ütemezett
bizottsági ülések tervezett időpontja előtt körlevélben kerül meghatározásra),
d) kétfordulós tárgyalási mód keretében tárgyalandó napirendek megjelölését,
e) a közmeghallgatás napirendjét, időpontját és helyét.
3. § Az SZMSZ 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:
a) a települési képviselőktől,
b) a képviselő-testület bizottságaitól,
c) az önkormányzati intézményektől.”
4. § Az SZMSZ 12. § (4) bekezdésében „A fogadóóráról és a képviselői tájékoztatásról a
lakosságot értesíteni kell az arról szóló tájékoztatás közös önkormányzati hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és a város honlapján való közzétételével.” szövegrész
helyébe „A fogadóóráról és a képviselői tájékoztatásról a lakosságot értesíteni kell az erről
szóló hirdetmény város honlapján való közzétételével.” szöveg lép.
5. §Az SZMSZ 18. § (3) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyében a
„hivatal” szöveg lép.

6. §Az SZMSZ 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (4) A polgármester a képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról, főbb
napirendjeiről, illetve arról, hogy az ülés nyilvános, a lakosságot a város honlapján
tájékoztatja.”
7. § Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (2) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyzőt,
b) a Somogy Megyei Kormányhivatal Vezetőjét,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét,
d) a Siófoki Üdülőtulajdonosok Egyesületének képviselőjét az
üdülőtulajdonosokat érintő kérdéseket tárgyaló testületi ülésekre,
e) amennyiben indokolt, a témakör szerint érintett bizottság referensét,
f) amennyiben indokolt, a témakör szerint érdekelt személyt, költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet képviselőjét.”
8. § Az SZMSZ 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (8) A képviselő-testületi ülésekre készült meghívót és előterjesztéseket meg kell
küldeni:
a) a képviselő-testület tagjainak,
b) a nemzetiségi önkormányzat elnökének,
c) az adott napirendi ponttal érintett személyeknek, költségvetési szervek, gazdálkodó
szervezetek vezetőinek,
d) a hivatal osztályvezetőinek,
e) a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtárnak.
A képviselő-testületi ülésekre készült meghívót kell megküldeni a Somogy Megyei
Kormányhivatal Vezetőjének, a meghívóval együtt a témakör szerint érintett szervezetnek,
személynek csak az őket érintő előterjesztés küldendő meg.”
9. § Az SZMSZ 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (2) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a
a) napirend elfogadása,
b) ügyrendi kérdések,
c) a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről,
d) képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok esetében.”
10. §Az SZMSZ 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a hivatal hirdetőtábláján történik. A jegyző
gondoskodik arról, hogy a rendelet az önkormányzat honlapján közzétételre kerüljön.”
11. §Az SZMSZ 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (7) Az önkormányzati rendeletet külön-külön a naptári év elejétől kezdődően
folyamatos sorszámmal kell ellátni.”
12. § Az SZMSZ 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (2)A polgármester fő feladatai a jogszabályban meghatározottakon túl:
a) pályázat alapján, határozatlan időre kinevezi a jegyzőt,
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b) a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörben döntéseket hoz,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, jegyzőre, a hivatal
ügyintézőjére,
c) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében,
d) egyetértési jogot gyakorol a hivatal köztisztviselője, alkalmazottja, kinevezéséhez,
bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának
visszavonásához és jutalmazásához,
e) a polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot
köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó
szabályok szerint,
f) képviseli az önkormányzatot azokban a nemzetközi, országos és regionális
érdekképviseleti szövetségekben, melyekhez az önkormányzat csatlakozott,
g) biztosítja a településfejlesztés és közszolgáltatások szervezését, segíti a települési
képviselők és bizottságok munkáját,
h) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő
közösségeivel,
i) elismerő oklevelet, címet adományozhat a városért végzett kiemelkedő
tevékenységért.”
13. § Az SZMSZ 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (2) A jegyzői feladatokat a székhelytelepülés jegyzője látja el. A jegyző vezeti a
hivatalt.”
14. § Az SZMSZ 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (4) A jegyzői feladatok ellátását a hivatal állandó kirendeltségei hatáskörébe tartozó
feladatok ellátása tekintetében jegyzői referensek segítik.”
15. §Az SZMSZ 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (2) A hivatalt létrehozó és fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján, a
székhelytelepülés aljegyzője látja el az aljegyzői feladatokat.
16. Az SZMSZ 2. függeléke helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
17. § Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
18. § Az SZMSZ a rendelet 3. mellékletét képező 1. melléklettel egészül ki.
19. § Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
20. § Az SZMSZ 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
21. § Hatályát veszti az SZMSZ
a) a 11. § (5) bekezdése,
b) a 44. § (3) bekezdése,
c) az 50. § (2) bekezdés g) pontja.
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Záró rendelkezések
22. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2015.március 27. )
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1. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
a 9/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú függeléke
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA
011130
011220
013210
013320
013350

013360
016080
022010
031060
032020
041231
041232
041233
041236
042180
042220
043510
044320
045120
045130
045140
045160
045170
046010
051020
051040
052020
052080
054020
061020
063020
063080
064010
066010
066020
074051
081041

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és – működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok
hasznosítása)
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Bűnmegelőzés
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Állat-egészségügy
Erdőgazdálkodás
Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása (kivéve minisztérium: 011120)
Építőipar támogatása
Út, autópálya építése
Híd- alagút építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
Lakóépület építése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
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081043
081045
081061
082092
082093
083030
086020
086030
091140
091212
091220
091250
092120
092260
094280
096010
096015
096025
096030
101150
104030
104035
104036
106020
107013
107051
107060

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Hallgatók lakhatásának biztosítása
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Szociális étkeztetés
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
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2. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT
INTÉZMÉNYEKKEL KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ
VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK, AZ ÖNKORMÁNYZATI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA LÉTREHOZOTT GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOKAT
ELLÁTÓ SZEMÉLY VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI
KÖTELEZETTSÉGE ÉS ANNAK GYAKORISÁGA
Évente:
-

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjének Intézményvezetője
Kálmán Imre Kulturális Központ Igazgatója
A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre
Emlékház Igazgatója
Siófok Város Gondozási Központjának vezetője
Balaton-parti Kft. ügyvezetője
Siotour Kft. ügyvezető igazgatója
SIÓKOM Nkft. ügyvezetője
Könyvvizsgáló
(1) A vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok
megfelelő őrzéséről és nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik a hivatal
köztisztviselője útján.
(2) A gazdálkodó szervezetek esetében a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget a
gazdálkodó szervezet alapító okiratában kell előírni.
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3. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 9/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelethez
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG
elnök:
a bizottság képviselő-testületi tagjai:

8 FŐ
Csorba Ottó
Nagy Sándor Tamásné
Völgyi Lajos
Dr. Safar Ahmed
Ujvári István

a bizottság nem települési képviselő tagjai:

Dr. Balassa Béla
Frittman János
Ifj. Németh Lajos

IDEGENFORGALMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
elnök
a bizottság képviselő-testületi tagjai:

9 FŐ
Mezőfi Józsefné
Szajcz Adrián
Lapos Gábor
Szamosi Lóránt
Nagy Sándor Tamásné

a bizottság nem települési képviselő tagjai:

Horváth János
Majoros Attila
Csák Gábor
Schultz Tibor

NEMZETI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG
elnök
a bizottság képviselő-testületi tagjai:

9 FŐ
Dr. Safar Ahmed
Nagy Sándor Tamásné
Ujvári István
Lapos Gábor
Szajcz Adrián
Orbánné Wald Marianna

a bizottság nem települési képviselő tagjai:

Dr. Nagy Gábor
Ráncsik László
Németh Zsolt

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG
elnök
a bizottság képviselő-testületi tagjai:

8 FŐ

8

Lapos Gábor
Szamosi Lóránt

a bizottság nem települési képviselő tagjai:

ETIKAI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
BIZOTTSÁG
elnök:
tagjai:
póttagjai:

Szajcz Adrián
Ujvári István
Völgyi Lajos
Kersák György
Mayer László
Forgács Péter
3 FŐ
Völgyi Lajos
Mezőfi Józsefné
Csorba Ottó
Orbánné Wald Marianna
Lapos Gábor

Közbeszerzési Döntéshozó Testület
elnök:
elnökhelyettes:
tagjai (3 fő képviselő):

5 FŐ
Hamvas Péter alpolgármester
Csorba Ottó, a PTB elnöke
Lapos Gábor
Völgyi Lajos
Orbánné Wald Marianna

Fejlesztési és beruházási tanácsnok

Szamosi Lóránt
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4. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI:
A városcímert és a városzászlót a polgármester engedélyével lehet használni.
A polgármester az önkormányzat tulajdonában álló lakások vagy helyiségek bérlete
tekintetében a bérlőt:
a) a bérlőkijelölési, illetve bérlő-kiválasztási jog jogosultjának értesítése alapján;
b) a kisajátítási hatóság határozata alapján jelöli ki;
c) esetenként meghatározza a képviselő-testület által elfogadott elvekre
(meghatározza, hogy a megüresedő lakások közül milyen arányban, illetve sorrendben
használhatók fel a lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásra, munkaerőpiac
támogatás céljából, közérdekű célok megvalósítása céljából, valamint lakásgazdálkodási
feladatokra) tekintettel, hogy a megüresedett lakást mely jogcímen kell bérbe

adni;
d) ellátja mindazokat a bérbeadói feladatokat, amelyeket a rendelet nem utal más
szerv feladatkörébe;
e) a helyiségre vonatkozó bérleti szerződést akkor is felmondhatja, ha a
helyiségben a bérlő olyan tevékenységet folytat, amelyhez a bérbeadó nem
járult hozzá, vagy üzleti tevékenységét úgy végzi, hogy azzal másokat zavar.
Ingyenes havi autóbuszbérlet iránti kérelmet nyújthat be, kizárólag helyi
tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez, a siófoki lakóhellyel rendelkező anya
vagy apa, aki saját háztartásában 3. életévét még be nem töltött gyermeket nevel. A
kérelem elbírálására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatának
engedélyezője a polgármester és a hivatal. A 190/2014. (XII. 18.) számú képviselőtestületi határozat alapján „a közterületek rendeltetésüktől eltérő célú használatára
kötendő szerződések megkötéséhez nem kell a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
előzetes jóváhagyása”.
Önkormányzati költségvetési szerv és intézmény a feleslegessé váló befektetett
eszközök értékesítését vagy selejtezését 500 000,- Ft egyedi könyv szerinti bruttó
értékhatár felett a polgármester hozzájárulásával végezheti.
A polgármester és a vagyonkezelők közül az Önkormányzat költségvetési szerveinek
vezetői 20.000.-Ft erejéig mondhatnak le az önkormányzatot, illetve intézményüket
illető követelésről.
A polgármester hatáskörébe tartozik (a 190/2014. (XII. 18.) számú képviselő-testületi
határozat értelmében):
a) Az Önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges beszerzések,
üzemeltetési feladatok miatti, nettó 3 000 000,- Ft értékhatárt meg nem haladó
szerződések megkötése.
b) A Siófoki KÖH Beruházási és Üzemeltetési Osztálya által koordinált
beruházások lebonyolítása és eszközbeszerzések nettó 1 000 000,- Ft-ig.
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A polgármester tartozik hatáskörébe (méltányosságból megállapítható települési
támogatás kivételével) a rendszeres települési támogatás, a rendkívüli települési
támogatás, a természetben nyújtható települési támogatás megállapítása.
A polgármester hatáskörébe tartozik a díjmentes parkolásra jogosító igazolvány
kiadása.
Eseti jelleggel, írásbeli kérelemre, egyedi elbírálás alapján behajtási engedély kiadása
a város önkormányzati rendeletben megjelölt védett övezeteibe.
A városban megrendezésre kerülő rendezvényhez kapcsolódóan, eseti jelleggel
elrendelheti az érintett fizető parkolók díjfizetési mentességét a rendezvény
időtartamára.
A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó, behajtási tilalommal érintett közterületre
behajtási engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen adhat ki.
A hivatalos külföldi kiküldetések körében a rendkívüli kiutazás esetén a küldöttség
tagjait – a tanácsnoki értekezlet utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett – a
polgármester jelöli ki.
Siófok város közigazgatási területén a mutatványos berendezések elhelyezésének és
üzemeltetésének engedélyezése.
Az önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetések átadása.
A gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet
alapján benyújtott kérelem elbírálása.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok
körében a polgármester jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes
forgalomkorlátozást, forgalmi rend-változást elrendelni, melyről a helyi lakosságot,
rendőrséget, a Városőrséget a helyben szokásos módon, a város honlapján tájékoztatni
kell.
A polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről
(köztemetés).
A PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az önkormányzat tulajdonában álló lakások vagy
helyiségek bérlete tekintetében:
1. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság által meghatározott, rendkívül indokolt
esetben, figyelemmel az önkormányzat által ellátandó közérdekű feladatokra,
valamint a pályázati eljárás eredménytelensége esetén a helyiség pályázati
eljárás nélkül bérbe adható. A pályázati eljárás nélkül bérbe adandó lakás vagy
helyiség bérlőjét a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki.
2. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
a) lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulásával egyidejűleg;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

b) a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó megállapodással egyidejűleg;
c) a bérleti jogviszony felmondással történő megszűnése esetén, ha a volt bérlő
a felajánlott cserelakást elfogadja, az elfogadástól számított 30 napon belül
jelöli ki.
dönt a bérbeadói hozzájárulásokról;
a rendeletben meghatározott esetekben jogosult a bérbeadó és a bérlő jogai és
kötelezettségei tárgyában történő megállapodás megkötésére;
megállapodik a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről;
a rendeletben meghatározott esetekben felmondási jogot gyakorol;
megállapodhat arról, hogy az önkormányzat elhelyezési kötelezettségének
teljesítése helyett pénzbeli térítést fizet;
a lakás egyéb jogcímen történő bérbeadása esetén a bérleti szerződés a Pénzügyi
és Tulajdonosi Bizottság által meghatározott személlyel köthető meg.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet alapján a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság jogosult a
lakások elidegenítésének lebonyolításával megbízandó ingatlanközvetítésre jogosult
szervezet kiválasztására.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik Siófok Város közigazgatási
a reklámtevékenység folytatásához szükséges közterület-használat iránti kérelmekről
döntés.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően, a költségvetési rendelet végrehajtása körében az önkormányzati üzleti
vagyon elidegenítése és vagyon szerzése a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság feladata.
Az önkormányzati üzleti vagyon tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon
történő hasznosítása is a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörébe
tartozik.
Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok éves üzleti terveinek jóváhagyása,
az ügyvezetők éves beszámoltatása a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság feladata.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja az önkormányzat vagyonáról szóló
önkormányzati rendeletben nem szabályozott tulajdonosi ellenőrzés jogait; legalább
évente egyszer értékeli az önkormányzati lakások értékesítésének menetét és a lakbérhátralékok mértékét.
Az önkormányzati üzleti vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat
vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben és törvényben nem szabályozott esetben
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokban a tagsági jogok
gyakorlását Siófok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeletben foglaltak kivételével a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja.
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Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 15. § (7)-(9). bekezdésben
nem szabályozott tulajdonosi jogokat a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja a gazdasági társaságokban meglévő
önkormányzati tulajdonú tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat, valamint a
jogszabály
által
biztosított
vagy
szerződésben
kikötött
tulajdonosi
részjogosítványokat: - az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozat és hatósági
eljárásokban megkívánt tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Önkormányzati költségvetési szerv és intézmény a feleslegessé váló befektetett
eszközök értékesítését vagy selejtezését 3 000 000,- Ft-ot elérő vagy a feletti egyedi
könyv szerinti bruttó értékhatárnál a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes
hozzájárulásával végezheti.
Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdésben
szereplő ingatlanok tekintetében, az ott fel nem sorolt egyéb tulajdonosi és
társtulajdonosi nyilatkozatokról, elővásárlási jog gyakorlásáról bruttó 500 000,- Ft
értékhatárig,
építési
engedélyhez
hozzájárulásról,
társasház-alapításról,
telekalakításról, (megosztásról, összevonásról), telekhatár-rendezésről, telki
szolgalom, vezetékjog alapításáról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság átruházott hatásköre a tulajdonosi ellenőrzés
körében (kivéve az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 15. § (3)(14) bek. foglalt ellenőrzési jogokat):
a) szükség szerint, de évente tájékoztatást kér a polgármester hatáskörébe
tartozó ingatlanok hasznosításáról, a hasznosítás során keletkezett fizetési
hátralékok nagyságáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről;
b) éves beszámolót kér az önkormányzati értékpapírok hasznosításáról;
c) legalább évente egyszer értékeli az önkormányzati lakások értékesítésének
menetét és a lakbér-hátralékok mértékét;
d) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésének menetéről és az
önkormányzati tulajdonban maradó üzlethelyiségekkel kapcsolatos
beruházások, fejlesztések helyzetéről évi egyszeri alkalommal ismertetőt kér;
e) éves jelentést kér a közterület-hasznosításról, a keletkezett bérleti díj hátralék
nagyságáról és a beszedésre tett lépésekről.
f) az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok pénzügyi ellenőrzését – a
polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – a
gazdasági társaság-vezető tisztségviselőjének beszámoltatásával végzi.
Az önkormányzati üzleti vagyon feletti rendelkezési jogot önkormányzati rendeletben
és törvényben nem szabályozott esetben a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
gyakorolja.
Az önkormányzatot, illetve az önkormányzati intézményt illető követelés elengedésére
500 000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság jogosult.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulásához kötött (a 190/2014.
(XII. 18.) számú képviselő-testületi határozat értelmében):
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a) Az Önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges beszerzések,
üzemeltetési feladatok miatti, nettó 3 000 000,- Ft értékhatárt meghaladó
szerződések megkötése.
b) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Üzemeltetési
Osztálya által koordinált beruházások lebonyolítása és eszközbeszerzések
nettó 1 000 000,- Ft és a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott
értékhatár közötti szerződések megkötése.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik a siófoki
székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági társaság képviselője által, Siófok Város
fizető parkolóinak meghatározott díj ellenében, a tárgyév meghatározott időszakára
szóló egyedileg legyártott parkoló kártya megváltása iránti kérelem elbírálása.
A NEMZETI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI:
A Nemzeti Erőforrás Bizottság az önkormányzat tulajdonában álló lakások vagy
helyiségek bérlete tekintetében, ha a megüresedett lakás bérlőjének a meghatározása a
rendelet 5. §-ában (bérbeadás szociális helyzet alapján) meghatározott feltételek
alapján kerül sor, a lakás bérlőjét a Nemzeti Erőforrás Bizottság jelöli ki.
Tárgyalja és elfogadásra javasolja a Kálmán Imre Kulturális Központ munkatervét.
Elbírálja a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott
pályázatokat és dönt az egyes civil szervezetek számára megítélt támogatás
összegéről.
A Nemzeti Erőforrás Bizottság részére a költségvetési rendeletben meghatározott
bizottsági keret tekintetében a bizottság hatáskörébe tartozik a civil szervezeteknek
nyújtható támogatás megállapítása.
Dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról, valamint a méltányosság
gyakorlásáról a rendkívüli települési létfenntartási és a rendkívüli települési temetési
támogatások megállapítása tekintetében.
Elbírálja a bölcsődei felvételről szóló döntés ellen benyújtott fellebbezéseket.
Előzetesen véleményezi Siófok Város Önkormányzata által biztosított ösztöndíj
támogatások megállapítására benyújtott kérelmeket, a bírálati szempontokat, javaslatot
tesz a képviselő-testületnek a támogatások felosztásáról, Siófok város ösztöndíjáról
szóló önkormányzati rendelet alapján a Nemzeti Erőforrás Bizottság tagjaiból
választott Bíráló Bizottság elbírálja a tanulók által benyújtott pályázatokat és
megállapítja a nyertes pályázók támogatásának összegét.
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendeletben meghatározott
közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a
polgármester mellett a Nemzeti Erőforrás Bizottság gyakorolja. A közművelődési
megállapodás megkötésére benyújtott pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Bizottság
bírálja el.
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A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontja alapján a jegyző átruházott hatáskörébe tartozik az önkormányzati
rendeletekben szabályozott közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén az
eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény megállapítása.
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