Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet-tervezete
a Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szajol
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) még hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§ A rendelet 1. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
(6) Az önkormányzat alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:
a) Magyarország Alaptörvénye,
b) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
c) 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény
végrehajtásáról
d) 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
e) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.),
f) 2011. évi CXCCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (továbbiakban:
Ktv.),
g) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban:
Kjt.),
h) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
i) 2000. évi C. törvény a számvitelről,
j) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,
k) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
l) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
m) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
n) 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól,
o) 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontroll
rendszeréről és belső ellenőrzéséről,
p) Magyarország mindenkor hatályos költségvetési törvénye.
2. § A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(3) Az Önkormányzat gondoskodik az Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok
ellátásáról a rendelet 1. számú melléklete szerinti szakfeladatokon.
3.§ A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Az önkormányzat feladatai ellátását az alábbi telephelyein végzi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Szajoli Tiszavirág Óvoda
Védőnői Szolgálat
Háziorvosi Szolgálat I.
Háziorvosi Szolgálat II.
Fogorvosi Szolgálat
Sportcsarnok

Szajol, Kölcsey F. út 45.
Szajol, Szent István király út 70.
Szajol, Mátyás kir. út 2.
Szajol, Mátyás kir. út 2.
Szajol, Fő út 32/a.
Szajol, Fő út 32/a.
Szajol, Sporttelep

4.§ A rendelet 5. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek kell tekinteni.
(5) Ha az önkormányzati képviselő a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, a részére megállapított havi tiszteletdíja egy havi
időtartamra 25 %-kal csökken. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra
megállapítható.

5.§ A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést köteles összehívni az Mötv. 44. §ában meghatározottak szerinti indítványra. A rendkívüli képviselő-testületi ülés
kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjére
vonatkozó javaslatot is.

6.§ A rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A képviselő-testület ülésére történő meghívás rendje:
a) Írásos anyaggal ellátott meghívót kapnak:
aa)
helyi képviselők,
ab)
országgyűlési képviselő,
ac)
könyvvizsgáló,
ad)
bizottságok nem képviselő tagjai,
ae)
jegyző,
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af)
ag)

előterjesztő (csak az általa előterjesztendő anyagot),
intézmények vezetői (csak a saját területüket érintő anyagot).

b) Írásos anyag nélkül kapnak meghívót:
ba)
a sajtó képviselői,
bb)
akit a polgármester megjelöl.
c) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi
napirendi pontjához kapcsolódóan a bizottságok nem képviselő tagjait, a
jegyzőt, az országgyűlési képviselőt, a könyvvizsgálót, továbbá akit a
polgármester tanácskozási joggal meghívott.
d) A meghívók kiküldésével egyidejűleg (ülés előtt 5 nappal) a tervezetek,
szakmai anyagok, tájékoztatók, beszámolók 1-1 példányát meg kell küldeni
a Községi Könyvtárnak.
7.§ A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára programot készít, amelyet a
polgármester állít össze és terjeszt a testület elé.
8.§ A rendelet 20. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)

A képviselő-testület egyes hatáskörök gyakorlását – kivéve az Mötv. 42. §-ában
foglaltakat – a bizottságra átruházhatja. Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Az ilyen döntést a képviselő-testület megváltoztathatja, módosíthatja. A bizottság
saját hatáskörében hozott döntését, állásfoglalását a képviselő-testület nem
változtathatja meg.

(2)

A bizottság szükség szerint ülésezik, határozatképességéhez a bizottság tagjai több
mint a felének a jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3)

A bizottságot össze kell hívni: a polgármester indítványára, a bizottsági tagok ¼ének kezdeményezésére.

(4)

A polgármester feladatkörében eljárva, felfüggesztheti a bizottság döntésének
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy az
önkormányzat érdekeit sérti.
A felfüggesztett döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen
tájékoztatni kell, amely a kérdésben egyszerű szótöbbségű határozattal dönt.

(5)

A döntéshozatalból történő kizárásra az 5. § (4) – (5) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy a kizárásról a bizottság dönt minősített
többséggel.

(6)

A bizottságot a bizottság elnöke hívja össze és vezeti a bizottság ülését. A
bizottságot munkájában a Polgármesteri Hivatal segíti.
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(7) A bizottság ügyviteli feladatainak ellátását a jegyző által megbízott dolgozó végzi.
9.§ A rendelet 30. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A költségvetési rendelet elfogadása 2 fordulóban történik:
a) Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek
során történik meg a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési
irányelvek tartalmának, az önkormányzat gazdálkodására gyakorolt
hatásainak, valamint az önkormányzat alapellátásainak kötelezettségeivel és
az önként vállalt feladataival kapcsolatos pénzügyi információk szakmai
elemzése. A költségvetési koncepció kidolgozásával kapcsolatos kiemelt
feladatok:
aa) fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit,
ab) a kiadási szükségletek meghatározása, azok gazdaságos, célszerű
megoldásainak feltérképezése,
ac) az igények és célkitűzések egyeztetése,
ad) meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét,
ae) el kell végezni a döntésekkel kapcsolatos hatásvizsgálatokat.
b) A második fordulóban történik a költségvetési rendelet tervezetének
kidolgozása, amely alternatív javaslatokat is tartalmazhat. A rendelettervezet
javaslat formájában kerül a képviselő-testület elé és tartalmazza:
ba) a bevételi forrásokat,
bb) önálló költségvetési szervenként a működési, fenntartási
előirányzatokat,
bc) a felújítási előirányzatokat, célonkénti bontásban,
bd) a fejlesztési kiadásokat feladatonként, külön tételben,
be) az általános és céltartalék pénzeszközeit.
10.§ A rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzat törzsvagyonát
nyilvántartani. A törzsvagyon lehet:

a

többi

vagyontárgytól

elkülönítve

kell

a) Forgalomképtelen:
aa)
helyi közutak és műtárgyaik
ab)
közterek, közparkok
ac)
minden más ingó és ingatlan dolog, amelyeket a törvény, vagy a
képviselő- testület annak nyilvánít.
b) Korlátozottan forgalomképes:
ba)
közművek
bb)
intézményi középületek
bc)
a képviselő-testület által meghatározott ingók és ingatlanok.
11.§ A rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(4)

A képviselő-testület dönt az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak
elidegenítéséről, megterheléséről és vállalkozásba adásáról, vagy ezen ingatlanok
más célú hasznosításáról.

12.§ A rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2)

A képviselő-testület a következő esetekben alkot rendeletet:
a)
településrendezéssel összefüggő rendelet
b)
vagyonrendelet
c)
szociális ellátással összefüggő rendelet
d)
köztisztviselőkre vonatkozó helyi szabályozás
e)
gyermekek védelmével összefüggő rendelet
f)
népszavazás kiírása,
g)
helyi kitüntetések és elismerő címek adományozása,
h)
SzMSz elfogadása,
i)
zárszámadás,
j)
önkormányzati jelkép alapítása,
k)
az önkormányzat címerének meghatározása,
l)
éves költségvetés megállapítása
m) helyi adók bevezetése,
n)
közterületek elnevezése,
o)
a települési képviselőknek, bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, törvény keretei között történő – tiszteletdíj megállapítása,
p)
minden olyan szabályozandó ügyben, amely a lakosság szélesebb, vagy
nagyobb rétegeit érinti.

13.§ A rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a)
a települési képviselő,
b)
a képviselő-testület bizottsága,
c)
a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d)
a polgármester
e)
az alpolgármester
f)
a jegyző.
14.§ A rendelet kiegészül a következő 34/A. §-sal:
34/A. §

A képviselő-testület által hozott normatív határozatok közzétételére a 34. § (6)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

15.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2013. november 19.
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Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. sz. melléklet
a ……/2013. (XI. 28.) rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatainak szakfeladat rendje
381103
411000
421100
422100
522001
562912
562913
562917
581400
680001
680002
811000
813000
841112
841132
841133
841154
841191
841192
841402
841403
841901
841902
841906
841907
841908
842155
842541
862101
862102
862301
862302
869041
869042
882111
882112
882113
882114
882115
882116

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Épületépítési projekt szervezése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Adóigazgatás
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
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882117
882118
882119
882122
882123
882124
882129
882202
882203
889942
889943
889967
890301
890441
890442
890443

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerelési és - átalakítási támogatása
Civil szervezetek működési támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
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Indokolás
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

1.§-hoz
A rendelkezések
megjelölésével.

kiegészülnek

a

főbb

feladatokat

meghatározó

jogszabályok

2.§-hoz
A szakfeladatokról szóló részek átkerültek a rendelet 1. számú mellékletébe.
3.§-hoz
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok
miatt volt szükség a jelölések módosítására.
4.§-hoz
Korábban nem teljes körűen történt meg a kizárás, illetve a személyes érintettség esetén
alkalmazandó jogkövetkezmények köre. Ennek szabályai kerültek jelen módosítással
megállapításra.
5.§-hoz
A módosítás célja a rendelet összhangba hozása volt az Mötv-ben foglaltakkal.
6.§-hoz
Szintén a fentebb említett IRM rendeletben foglalt tagolási szabályoknak megfelelően
került módosításra a szövegrész.
7.§-hoz
A szövegből kikerült a 4 éves időintervallumra vonatkozó rendelkezés, tekintettel arra,
hogy a testület megbízatásának időtartama jogszabály alapján változni fog a következő
évben.
8.§-hoz
Pontosításra kerültek a bizottságra, illetve a bizottsági döntéshozatalból történő kizárásra
vonatkozó szabályok.
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9-13.§-okhoz
A rendelkezések átszerkesztése szintén az IRM rendeletben foglaltak figyelembevételével
történt meg.
14-15.§-okhoz
Külön kell szabályozni a normatív határozatok közzétételére vonatkozó szabályokat.

Szajol, 2013. november 19.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

