Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020. (II. 13.) rendelet-tervezete
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
13/2019. (XI. 28.), 1/2018. (I. 08.), 22/2017. (XII. 14.), 1/2017. (I. 11.),
16/2016. (XII. 15.), 9/2016. (VI. 30.) és
az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletekkel módosított
13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ Az Önkormányzat fő feladatai
Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot
teremtve intézi a település közügyeit.
Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú
gyakorlásáról. Az önkormányzat megvalósítja a helyi közakaratot.
Az önkormányzat gondoskodik a Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok ellátásáról
a rendelet 1. melléklete szerinti kormányzati funkciókon.
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatait az Mötv. határozza meg.
A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az Mötv-ben meghatározott
szerveire ruházhatja át.
A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, a hatáskört
visszavonhatja.
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.
Az átruházott hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről,
döntéseiről és azok eredményeiről köteles a képviselő-testületet a soron következő
ülésén tájékoztatni.
A testület által átruházott hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
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2. § A rendelet az alábbi 4/A. §-sal egészül ki:
4/A. § (1) Az önkormányzat intézményei a következők:
Szajoli Tiszavirág Óvoda
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár

a)
b)
c)
(2)

Szajol, Szent István király út 70.
Szajol, Rózsák tere 1.
Szajol, Kölcsey út 2.

Az önkormányzat feladatai ellátását az alábbi telephelyein végzi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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

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
Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5.

(3) Új közszolgáltatási feladat felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni,
amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és
technikai feltételeit. Az eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságait
véleményezési jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást, a képviselő-testület
döntésétől függően, a polgármester, illetve az alpolgármester, vagy az erre felkért
bizottság folytatja le.
(4) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a
képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat.
3. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4.§. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szajol, 2020. február 3.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. melléklet
a …./2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130
011220
013320
013350
013360
016080
022010
041231
041232
041233
045120
045160
047120
047410
051030
052020
052080
062020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
072311
072312
074031
074032
081030
083030
091220
092120
096015
104037
106020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
Köztemető fenntartás, működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztési projektek és támogatások
Víztermelés,- kezelés, - ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés (Holt-Tisza is ide)
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb kiadói tevékenység
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Államháztartási szakágazati kód

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
13/2019. (XI. 28.), 1/2018. (I. 08.), 22/2017. (XII. 14.), 1/2017. (I. 11.),
16/2016. (XII. 15.), 9/2016. (VI. 30.) és
az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletekkel módosított
13/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
1.§-hoz
Jogszabály szerkesztési indok miatt volt szükség a módosításra.

2.§-hoz
A jogszabályhelyben megjelölésre kerültek külön az önkormányzat intézményei.
3.§-hoz
A melléklet pontosításra került a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, illetve
kiegészítésre volt szükség az államháztartási szakágazati kód vonatkozásában.
4.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2020. február 3.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

