Tisztelt Képviselők!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3)
bekezdése alapján: "A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét..."
E rendelkezés és az alakuló ülésen meghozott döntések figyelembe vételével felülvizsgáltuk a
hatályos SZMSZ-t és annak módosítására jelen előterjesztés alapján teszünk javaslatot.
- Indokolás az 1. §-hoz: Az új törvény módosította az alakuló ülésre vonatkozó szabályokat,
így már nem a korelnök, hanem a polgármester vezeti az ülést. Ezt a változást az SZMSZ-ben
is szükséges átvezetni.
- Indokolás a 2. § -hoz: az alakuló ülésen meghozott döntés értelmében két állandó bizottság
jön létre. A bizottságok elnevezése nem változott. Változott a törvény szabályozása azonban
azon ügyek körének felsorolásában, amire kötelező bizottságot létrehozni. (Jelenleg egy ilyen
feladat van: a törvény 57. § (2) bekezdése alapján: "A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről."). Ezért a helyi rendeletben a vonatkozó
rendelkezést pontosítani szükséges.
- Indokolás a 3. §-hoz: az új önkormányzati törvény nem szabályozza a helyi népszavazást,
illetve népi kezdeményezést. Helyette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
rendelkezéseit kell figyelembe venni. E törvény azonban már nem ismeri a helyi népi
kezdeményezés fogalmát, azaz az SZMSZ-ből az erre vonatkozó rendelkezéseket törölni
szükséges.
- Indokolás a 4. §-hoz: Az SZMSZ-nek vannak függelékei továbbá melléklete. Az előbbiek
aktualizálásához nem szükséges a képviselő-testület döntése, mivel ezek nem képezik a
rendelet részét. Ilyen például a képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét tartalmazó
nyilvántartás. A melléklet azonban a rendelet részét képezi, tehát frissítése rendeleti úton
lehetséges. A melléklet elfogadása óta számos háttérjogszabály (ld. szociális rendelet,
vagyonrendelet), vagy ezek rendelkezése megváltozott.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát
felülvizsgálni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Halászi, 2014. november 27.
dr. Kránitz Péter s.k.
jegyző

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
"15. § (1) A képviselő-testület alakuló ülésén a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást
ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről."
2. §
A rendelet 23. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"b) ellátja mindazokat a feladatokat, melyekre törvény rendelkezése alapján kötelező
bizottságot létrehozni."
3. §
(1) A rendelet VI. fejezetének címe az alábbi címre módosul: "HELYI NÉPSZAVAZÁS"
(2) A rendelet 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.
4. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. §
Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet
A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása
A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása
I. Polgármesterre átruházott hatáskörök
Hatáskör megnevezése
Jogszabályi hivatkozás

1. Címer használatának engedélyezése, az Halászi község címeréről, zászlajáról és
engedély visszavonása
használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12)
önkormányzati rendelet 3. § (1) és 4. § (6)
bekezdései
2.
Községzászló
használatának Halászi község címeréről, zászlajáról és
engedélyezése
használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)
pontja
3. Plakát, hirdetmény kihelyezése a kijelölt a
közterületek
tisztántartásáról
és
helyektől eltérő helyen
zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008.
(VIII. 29.) rendelet 6. § (12) bekezdése
4. Lakáshoz jutási támogatással kapcsolatos a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható
döntések meghozatala
önkormányzati támogatásról szóló 8/2008.
(IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4)
bekezdése
5.
A
tanyagondnoki
szolgáltatással a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló
kapcsolatos döntések meghozatala
14/2008. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
3. § (1) és (4) bekezdése 4. § (2) bekezdése
6.
Közterület
használati
engedéllyel a közterületek használatáról szóló 12/2011.
kapcsolatos döntések meghozatala
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1)
bekezdése
7.
a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII.
a) a méltányossági közgyógyellátásra való 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2)
jogosultsággal,
bekezdése
b)
meghatározott
esetekben
az
önkormányzati segély megállapításával és
c) a köztemetés költségeinek megtérítése
alóli mentesítéssel
kapcsolatos döntések meghozatala
8.
Halászi
Község
Önkormányzatának
a) a bruttó 2 millió forint értéket el nem érő vagyonáról szóló 11/2014. (VIII. 15.)
ingó vagyontárgy vásárlására, értékesítésére, önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése
hasznosítására, megterhelésére;
b) a vagyon esetenkénti bérbeadására évi
bruttó hatszázezer forint értékhatárig,
amennyiben a vagyontárgy hasznosítására
irányuló szerződés az egy évet nem haladja
meg;
c) az önkormányzati vagyon tekintetében új

épület elhelyezéséhez vagy meglévő
felépítmény bővítéséhez, átalakításához való
tulajdonosi hozzájárulás megadására;
d) az önkormányzatot, mint a jelzálogjog és
elővásárlási jog jogosultját megillető
jognyilatkozat tételére;
e) az önkormányzati vagyonra vonatkozó
biztosítási szerződés megkötésére;
f) a közterületek használatról szóló
önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt
döntés meghozatalára és
g) a közműhálózat - ideértve a telefon és
internet szolgáltatáshoz szükséges hálózatot
is - bővítéséhez, illetve karbantartásához
szükséges tulajdonosi és közút kezelői
hozzájárulás megadására
vonatkozó döntések meghozatala.
9. Az ingyenesen felajánlott vagyon Halászi
Község
Önkormányzatának
átvételéről való döntés, a rendeletben vagyonáról szóló 11/2014. (VIII. 15.)
meghatározott kivételekkel.
önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése
II. Szociális és Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörök
Hatáskör megnevezése
Jogszabályi hivatkozás

1.
a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII.
a) külön meghatározott esetek kivételével az 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
önkormányzati segély megállapításával és
bekezdése
b) jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítésével
kapcsolatos döntések meghozatala

