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Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének
(...) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.(X.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d)
alpontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra figyelemmel, továbbá a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. §
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.22.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.22.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2.

§

Hatályát veszti A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.
(X.22.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrész,
b) 5. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
c) 33. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész.

3-§
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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1. melléklet

.Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt közszolgáltatási feladatai
1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatai:
1.1. településfejlesztés, településrendezés;
1.2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármüvek parkolásának biztosítása);
1.3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
1.4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
1.5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
1.6. óvodai ellátás;
1.7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;
1.8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
1.9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
1.10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
1.11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
1.12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
1.13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
1.14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
1.15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
1.16. sport, ifjúsági ügyek;
1.17. nemzetiségi ügyek;
1.18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
1.19. hulladékgazdálkodás;
1.20. víziközmű-szolgáltatás.
2. Az önkormányzat önként vállalt közszolgáltatási feladatai:
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2.1. Mezőgazdasági gazdálkodási program
2.2. A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok, hátrányos helyzetű
gyermekek támogatása.
2.3. A humán közszolgáltatások fejlesztése a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése
érdekében.
2.4. Falugondnoki szolgáltatás.
3. Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
3.1. 011130 Önkoimányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
3.2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
3.3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.4. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3.5. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
3.6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3.7. 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
3.8. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.9. 051020 Nem veszélyes (települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
3.10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
3.11. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3.12. 064010 Közvilágítás
3.13. 066010 Zöldterület-kezelés
3.14. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3.15. 072111 Háziorvosi alapellátás
3.16. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
3.17. 072311 Fogorvosi alapellátás
3.18. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
3.19. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3.20. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
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3.21.081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
3.22. 081045 Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
3.23. 082044 Könyvtári szolgáltatások
3.24. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel támogatása
3.25. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3.26. 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
3.27. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
3.28. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3.29. 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
3.30. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
3.31. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
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2. melléklet
,.2. melléklet

A polgármester feladatairól és a képviselő-testülettől átruházott hatáskörökről
1. Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
1.1. Költségvetési elszámolási számlát nyit egy pénzintézetnél. A választott számlavezető
pénzintézetet csak a naptári év első napjával változtathatja meg. A folyamatos pénzellátás
érdekében a döntésről a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárat értesíti.
1.2. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybe vételéről.
1.3. Letéti számlát nyithat.
1.4. Kéri az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét, bejelenti az adatváltozásokat, e változásokról értesíti a számlavezető pénzintézetet.
1.5. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az egyes címek között, vagy tartalékból
átcsoportosításokat hajthat végre.
1.6. Jogosult elfogadni olyan vagyont, amelyről az önkormányzat javára lemondtak, feltéve, hogy
képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
1.7. Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás ki
vételével.
1.8. Feladatmutatóhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzat módosítására irányuló kérelmet a
nyújt be.
1.9. Az értékhatárt elérő önkormányzati beruházások
közbeszerzési eljárást hirdet meg, illetve folytat le.

körében

versenytárgyalást,

illetve

1.10. Meghatározza, hogy milyen időszakonként kell az adóbeszedési számláról az utalásokat a
költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni.
2. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
2.1. Külön önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint az önkormányzati ingatlanokra
vonatkozóan gyakorolja a tulajdonost megillető jogköröket:
2.2. A képviselő-testület a költségvetési szerv, gazdasági társaság használatában nem lévő
korlátozottan forgalomképes ingatlannak a tulajdonjog változással és megterheléssel nem járó
hasznosítását, egy évet meg nem haladó időtartamú bérbeadását a polgármesterre ruházza.
2.3. A képviselő-testület továbbá a polgármesterre ruházza a korlátozottan forgalomképes vagyon
feletti, az előzőekben nem szabályozott egyéb rendelkezési jog gyakorlását. (Pl. szolgalmi jog
bejegyzés, felépítményes ingatlanok funkcióváltásához tulajdonosi hozzájárulás, telek-alakítással
járó feladatok, ingatlan-nyilvántartásba kötelezettség bejegyzés, véleményezés stb.)
2.4. A nem törzsvagyon körébe tartozó vagyon 1 évet meg nem haladó időtartamú bérbeadásáról,
használatba adásáról a polgármester rendelkezik.
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3. Munkáltatói jogkör gyakorlása: az önkormányzati alkalmazottaknál teljes munkáltatói jogkört
gyakorol az intézményi foglalkoztatottak kivételével.
4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Szervezi a közút tisztántartásával, a hó eltakarításával, továbbá az út síkossága elleni védekezéssel
kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
5. Szociális igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
A képviselő-testület a hatáskörét átruházza a polgármesterre a temetési célú rendkívüli települési
támogatás, gyermekneveléshez nyújtott rendkívüli települési támogatás és a továbbtanulási
támogatás települési támogatások, valamint a köztemetés körében.
6. Településtisztaság, környezetvédelmi feladat- és hatáskörök:
6.1. Szervezi a közterületek tisztaságával, a település rágcsálómentesítésével, valamint a
lomtalanítási akciókkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását.
6.2. Szervezi a településen az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati
feladatok ellátását.
6.3. Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével értékesítésével, vagy
megsemmisítésével továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az
állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és
macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
7. Szervezi és irányítja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz és belvízvédekezés
és a helyi vízkárelhárítás feladatait.
8. Véleményt nyilváníthat, és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a
helyi közösséget érintő ügyekben.
9. Településkép védelmi feladatok
Eljár településképi
ügyekben,

véleményezéssel, bejelentéssel, településképi
településkép-védelmi
bírságot
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kötelezéssel
szabhat

kapcsolatos
ki.”

Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése
szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
A rendelet módosítását szükségessé teszi, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 2021. július 1-jén hatályba lépett módosítása a településképi véleményezéssel,
bejelentéssel kapcsolatos jogköröket már nem közvetlenül a polgármesterhez telepítette, hanem e
hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, amely rendelkezhet a hatáskör átruházásáról a
polgármesterre vagy más önkormányzati szervre (bizottság, jegyző). Mivel továbbra is célszerű a
képviselő-testület működés sajátosságai miatt ezeket a döntéseket gyorsan, rugalmasan,
egyszemélyben meghozni, az SZMSZ-ben kell a hatáskör-átadásról dönteni, célszerűen a
polgármester részére. E döntéssel nem szükséges hozzányúlni a településképi rendelet szövegéről,
amely a polgármester ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköréről részletesen rendelkezik. Azzal,
hogy a településképi rendeletet nem módosítjuk, elkerülhető az ezzel kapcsolatos hosszas
egyeztetési eljárás is.
Ennek megfelelően a SZMSZ módosítása rendelkezik a polgármester részére újabb hatáskör
átruházásról, a települési védelemmel kapcsolatos feladatok átadásáról.
Ezen túl az önkormányzat által ellátott feladatkörökről szóló mellékletet törvényi változás miatt
felülvizsgáljuk.
A szabályozás várható következményei, hatásai az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A településkép védelmével kapcsolatos feladatkörök polgármesteri hatáskörben tartása a gyors és
hatékony, az építtetők számára könnyen elérhető döntéshozatalt segíti elő.
Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A feladat ellátása polgármesteri hatáskörben kevesebb
adminisztrációval jár, míg a képviselő-testületi feladatellátás adminisztrációs terhet növelne.
A jogszabály megalkotásának
következményei:

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A hatáskör-átruházás a SZMSZ-on történő átvezetéssel történhet meg, ennek elmaradása esetén a
településkép védelmi rendelet módosítása lenne szükséges.
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Pécsi Tankerületi Központ
Valamennyi érintett Önkormányzatnak

íktatószám: TK/014A:..
./2021
Ügyintéző; dr. Tarai Klára
Tárgy: Felvételi körzetek megállapítása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50 § (8) bekezdése szerint a területileg
illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét A felvételi körzetek megállapításához
a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII, 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a felvételi körzetek
megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagmtézményi bontásban.
Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a testület véleményéről szóló, a kért adatokat is tartalmazó
határozatot 2021. október 15-lg, de legkésőbb Önkormányzatuk képviselő-testületének következő
testületi ülését követően haladéktalanul megküldeni a tankerületi központ részére.

Pécs, 2021. szeptember 27.
Köszönettel:
'
Páva Péter'v>v '
tankerületi /gazgató

Székhely Pécsi Tankerületi Központ
7621 Pécs, Színház tér 2.
Teleíon. +36-72-795-209
E-mail: peter.pava@kk nov-hu

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános
iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban módosítási javaslata
nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába
járó hátrányos helyzetű gyermek nincs.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Merk Zsolt polgármester

