Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 17-i ülésére
3. napirend: A képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A szervezeti és működési szabályzat módosítását az alábbiak indokolják:
1. A Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2020.(IX.24.) képviselő-testületi
határozatával a Taszár lakótelepet Tiszti lakótelepnek elnevezte.
Az önkormányzat, valamint a hivatalának székhelye és címe a következőkre változott: Taszár, Tiszti
lakótelep 8.
A címváltozást a törzskönyvben is át kell vezetni, amelyhez szükséges a szervezeti és működési
szabályzat módosítása.
A fentiek érdekében az Szmsz 1. § (2) bekezdését és a (6) bekezdését módosítani szükséges.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kezdeményezte a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás
2021. december 31-vel történő megszüntetését.
A 14/2021.(I.27.) polgármesteri határozattal az önkormányzat részéről egyetértettem a társulás
megszüntetésével.
A 89/2021.(VI.4.) polgármesteri határozattal jóváhagytam a 2021. június 30. nappal megszüntetendő
Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodását.
Az Szmsz. 56. § (1) bekezdés c) pontja és d) pontja, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjának
hatályon kívül helyezése indokolt.
Az Szmsz 2. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.
A 4. pontban – a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulásra átruházott
hatáskörök, valamint a 6. pontban – a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásra átruházott
hatáskörök 2021. július 1-től, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, illetve 2022. január 1-től
hatályon kívül helyezése indokolt.
3. A települési támogatásokról szóló 7/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet újra szabályozta a
támogatások fajtáit és a hatásköröket. Ezért e rendelettel összhangban indokolt a polgármesterre és a
szociális és ügyrendi bizottságra átruházott hatásköröket a szervezeti és működési szabályzatban is
módosítani. Ennek megfelelően módosul a 2. melléklet . A polgármester részére átruházott hatáskörök
az önkormányzati vagyon gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint beépítésre kerültek a mellékletbe.
Indokolt a polgármesterre átruházni az önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról való döntést,
valamint a pénzügyi és vagyoni kötelezettséggel nem járó együttműködési megállapodás megkötését.
4. A
közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól,
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület a közigazgatási eljárás
lefolytatását és ezzel kapcsolatban a szankció alkalmazását a jegyzőre ruházta át.
Ezért a korábbi 2. melléklet kiegészül a 10. ponttal a jegyzőre átruházott hatáskör rögzítése
érdekében.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása: a magasabb szintű
jogszabályokkal és a helyi szintű, egyéb tárgyban megalkotott helyi önkormányzati rendeletek
rendelkezéseivel való összhang megteremtése a jogbiztonságot, az egységes jogértelmezést és az
egyértelmű jogalkalmazást segíti elő.
Gazdasági hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásának költségvetési hatása nincs.
Környezeti következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei
nem kimutathatók.
Egészségügyi következmények: A rendelet-tervezet elfogadásának egészségügyi következményei
nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezett módosításoknak adminisztratív terheket
érdemben növelő hatásai nincsenek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A hatályos Szmsz egyes rendelkezéseinek, valamint az
Szmsz és egyéb önkormányzati rendeletek közötti összhangjának megteremtése, a Képviselő-testület
által átruházott hatáskörök egyértelmű elkülönítése, illetve az önkormányzati feladatellátást érintő
társulások megszüntetése szükségessé teszi az Szmsz módosítását. További módosítást indokol, hogy
az önkormányzat és a hivatal székhelyének elnevezése megváltozott.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Szmsz egyes rendelkezései, illetőleg más
önkormányzati rendeletek egyes rendelkezései közötti ellentmondás továbbra is fennmarad, továbbá a
feladatok és hatáskörök továbbra is keverednek, mely mind az egyértelműség, mind a jogbiztonság
követelményének érvényesülését veszélyezteti.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a
rendelet módosításának következtében pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség.
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.)
43.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
Részletes indokolás
1. §-hoz: az önkormányzat és a hivatala székhelyében, címében történő változást rögzíti.
2.-3.§-hoz: az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának és ezzel együtt a
társulásban való részvétel megszüntetését tartalmazz.
4. §- hoz: A Rendelet 2. melléklete a képviselő-testület által átruházott hatásköröket tartalmazza.

Rendelet-tervezet
…/2021(…...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/2015.(III.30.) )
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
“(2) Az önkormányzat székhelye és címe: 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.”
(2) A Rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(6) A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Taszári Polgármesteri Hivatal ( a
továbbiakban: Hivatal) Címe: 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.”
2. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 56. § (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés c) pontja.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 56. § (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés d) pontja.
3. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. július 1. napjával lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdés 2022. január 1-én lép hatályba

melléklet
A képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök:
1. A képviselő-testület által a z Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó
Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök:
a) meghatározza az intézmény költségvetését, jóváhagyja az intézmény félévi, háromnegyedévi
beszámolóját és a zárszámadást;
b) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét;
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a
szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai
program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát,
e) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
f) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének
véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges
döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma
megváltoztatása;
g) kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés

meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az intézmény
átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltoztatása esetén,
h) szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel az 1993 évi III. tv. 92. § (3)
bekezdésére – az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában.
i) kivizsgálja a Gyvt 36. § (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén
intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről tájékoztatja a
működést engedélyező szervet.
j) dönt az intézmény alapító okiratának elfogadásáról, módosításáról.
k) az intézmény feladatának megváltoztatása, átszervezése, megszüntetése, amelyhez a társulás
tagönkormányzatainak egyetértése szükséges.
l) intézményén keresztül ellátja az önkormányzat
szociális étkeztetési, az időskorúak nappali
ellátása, a házi segítségnyújtás, a család és gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatait.
2. A képviselő-testület által a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok közül a Társulás célját képező projekt
megvalósítással kapcsolatosan:
a) hulladékgazdálkodási rendszer létesítése és működtetése,
b) hulladékszállító eszközök beszerzése
3. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök:
a) dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű polgármesteri keret felhasználásáról
b) települési támogatások közül gyakorolja
ba) a temetési támogatás,
bc) a születési támogatás,
bd) a kisgyermek nevelési támogatás,
be) az iskolakezdési támogatás,
bf) a táborozási támogatás,
bg) a rezsi támogatás megállapításának hatáskörét, illetve
c) elrendeli a köztemetést és engedélyezi a köztemetés költségeinek részletfizetését vagy a
visszafizetés alóli mentességet.
d) gyakorolja a közterület használat engedélyezésének hatáskörét
e) gyakorolja a a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket
f) eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyekben.
g) dönt az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
módon és mértékben
ga) a vagyontárgy hasznosításáról amennyiben a versenykiírásban vagy a szerződésben foglalt
összeg a 600 000 forintot nem éri el, és az ingatlan bérbeadása esetén a bérlemény az 50 m2
alapterületet nem haladja meg, maximum 3 év határozott időtartamig szóló szerződés esetében,
gb) az önkormányzat követeléseiről való lemondásról amennyiben a az érintett követelés a nem éri
el a 200.000 forintot, továbbá a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről értékhatártól
függetlenül,
gc) a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról nettó 1000 000
forint becsült értékig,
gd) 200.000 forint egyedi értékhatár alatti selejtezésre kijelölt ingó vagyontárgyak értékesítéséről,
valamint értékhatárra tekintet nélkül a selejtezésre kijelölt ingó vagyontárgyak értékesítéséről, ha
azok feleslegessé váltak, 0-ra leíródta és nem felújíthatók,
ge) tulajdonosi hozzájárulásról építési ügyekben – közművekkel való ellátás területén.
h) dönt az önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról;
i) dönt az önkormányzat számára pénzügyi és vagyoni kötelezettségvállalást rögzítetten nem
tartalmazó együttműködési megállapodások megkötéséről;

4 . A képviselő-testület által a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:
a ) települési támogatások közül gyakorolja
aa) az eseti települési támogatás,
ab) a krízistámogatás,
ac) a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
ad) a fűtési támogatás
megállapításának hatáskörét.
b) elbírálja a szociális tűzifa iránti kérelmeket.
5. A képviselő-testület által a Pénzügyi, Fejlesztési és Kulturális Bizottságra átruházott
hatáskörök:
a) dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű bizottsági keret
felhasználásáról
6. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:
a) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló önkormányzati rendelet szerint a közigazgatási eljárás lefolytatása és ezzel kapcsolatban a
szankció alkalmazása.
Taszár, 2021. június 8.
Keszthelyi Tiborné
jegyző

