
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága részletes feladatáról és hatásköréről 
 
I. Feladatok: 

1. Kidolgozza és gondozza az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
folyamatosan ellenőrzi annak érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz módosítására, 
vagy új szabályzat(ok) kidolgozására. 

2. Véleményezi törvényesség szempontjából az önkormányzat rendelet-tervezeteit, vizsgálja 
az önkormányzati rendeletek gyakorlati érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz 
azok módosítására. 

3. Véleményezi az önkormányzati alapítású alapítványok létrehozására, illetve működésükre 
vonatkozó javaslatokat. 

4. Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra 
vonatkozó javaslatokat. 

5. Állást foglal az önkormányzat által fenntartott intézmények Alapító Okirat, Szervezeti és 
Működési Szabályzat tervezeteivel, vagy azok módosításával kapcsolatban. 

6. Véleményezi az önkormányzat által kötendő, testület döntéshez kötött szerződések, 
megállapodások tervezeteit. 

7. Véleményt nyilvánít minden olyan jogi természetű ügyben, amelyben az önkormányzat 
szervei állásfoglalást kérnek. 

8. Figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat közigazgatási feladatait az elvárható 
színvonalon – személyi és anyagi feltételek biztosításával – lássa el. 

9. Véleményt nyilvánít az önkormányzat által megkötött közoktatási, közművelődési 
megállapodásokról. 

10. Véleményt nyilvánít a jogharmonizációval összefüggő önkormányzati feladat- és 
hatáskörváltozások, és a helyi társadalom igényeinek módosulása alapján intézményi 
rendszer (hivatali, intézményi, közhasznú és egyéb társasági, társulási, stb. szervezetek) 
korszerűsítésének lehetőségéről és annak feltételeiről. 

11. Véleményezi a közbiztonsággal és közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatok ellátása 
érdekében benyújtott előterjesztéseket. 

12. Támogatja a köz- és közlekedésbiztonságot érintő kezdeményezéseket.  
13. Kezdeményezi a helyi városi közbiztonságot és közlekedésbiztonságot érintő feladatok 

ellátásának segítésére irányuló civil megmozdulásokat. 
14. Elkészíti a város biztonsági analízisét, kidolgozza a városi koncepciót és a cselekvési 

programokat. 
15. Javaslatot tesz a rendőrség és a polgárőrség(ek) együttműködési rendjének 

továbbfejlesztésére. 
16. Értékeli a polgárőrség(ek) tevékenységét, javaslatot tesz a végzett munkával arányos 

erkölcsi és anyagi támogatásra. 
17. Javaslatot tesz a város közbiztonsága érdekében történő intézkedések megtételére. 
18. Ellenőrzi a város közbiztonsága érdekében történő intézkedéseket. 
 

 



II. Hatáskörök: 

1. Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatával, valamint 
összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 

2. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, majd a 
vizsgálat eredményét előterjeszti a képviselő-testület következő ülésére. 

3. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartásáról és a nyilvántartás ellenőrzéséről. 

 


