ELŐTERJESZTÉS
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 29-én tartandó ülésére
Rendeletmódosítások tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 4/2007.( IV.2) önkormányzati rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ( XII.19.) korm. rendelete ( továbbiakban
Ámr.) 20. §-a alapján a költségvetési szerv- Medgyesbodzás Önkormányzat esetében a
Polgármesteri Hivatal- szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nincs külön szervezeti és
működési szabályzata ( SZMSZ)A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről a Képviselő-testület Szmszéről szóló önkormányzati rendeletének melléklete rendelkezik.
A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében külön Szmsz elfogadása szükséges, valamint
a 4/2007.( IV.2) önkormányzati rendelet módosítása.
Az Ámr. 20.§ (2) bekezdése szerint:
(2) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell
a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást,
b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az
alapítás időpontját,
c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek,
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok
megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve
tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet)
megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,
f)
g) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként
járhat el,
h) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a
hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott
munkáltatói jogokat is - rendjét,
k) az irányító szerv által a 16. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más
költségvetési szervek felsorolását.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 4/2007.( IV.2) önkormányzati rendelet felülvizsgálata más okból is
indokolt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi
LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket
követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.
Hatályos Szmsz-ünk módosítása az alábbi okokból szükséges:
24.§ (1) bekezdés: A rendelet előírást tartalmaz az önkormányzati rendeletek megjelölésére, de a
jogszabályi előírásokkal ellentétes módon. Hatályon kívül helyezése indokolt, magasabb szintű
jogszabály rendelkezik róla.

32.§ 7. pont: Ügyrendi Bizottság feladatai: a véleményezi jogkörök szűkítése oly módon indokolt,
hogy az a munkafolyamatok hatékonyságát ne akadályozza. A törvényességi észrevételek
véleményezésének magtartása indokolt.
36.§ (6) bekezdés: Polgármester fogadóórájának módosítása
37.§ (3) Alpolgármester fogadóórájának módosítása
39.§ (4) Ügyrendről szóló melléklet-hatályon kívül helyezendő
45.§- belső ellenőrzés ellátási mód pontosítása
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről illetve 4/2007.( IV.2)
önkormányzati rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési szabályzatát.
Felelős: dr. Sódar Mária jegyző
határidő: értelem szerint

II.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(VII.10.)
önkormányzati rendelet
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény59.§ (3) bekezdése
szerint a települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül a kisebbségi
közügyek ellátásához, a működési feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan
vagyontárgyakat a helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába
adja. Az átadás nem akadályozhatja a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. Az
ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét a helyi önkormányzat a rendeletében elkülönítetten
határozza meg.
E tárgyban a a Képviselő-testület 2010. december 6-án tartott ülésén döntés született arról, hogy a
Román Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termét illetve 1 db számítógépet.
A Békés Megyei Kormányhivatal észrevétele alapján ezt rendeletbe kell foglalni, így a
vagyonrendelet kiegészítése szükséges.
III.
A térítési díjak megállapításáról szóló 3/2005. (II.16) önkormányzati rendelet
Medgyesbodzás településen Medgyesegyháza Város gesztorságával kerül ellátásra a támogató
szolgáltatás illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Medgyesegyháza Önkormányzata meghatározta 2011. évre vonatkozó térítési díjait, melyet a tárult
Önkormányzatoknak is el kell fogadniuk.
Medgyesbodzás, 2011. március 28.
dr. Sódar Mária
jegyző

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testületének
…/2011.(.... …) önkormányzati rendelete
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 4/2007.( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2007.( IV.2) önkormányzati rendelet (
Továbbiakban: R.) 24.§ (1) bekezdése.
2.§
A R. 32.§ 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: véleményezi: A békés Megyei
Kormányhivatal törvényességi észrevételeit.
3.§
A R. 36.§ (6) bekezdése 1. mondatában a „ kedd 9-12 óra „szövegrész helyébe a „péntek 8-12 óra”
szöveg lép.
4.§.
Hatályát veszti a R. 36.§ (6) bekezdés 2. mondata.
5.§.
A R. 36.§ (3) bekezdésében a „ csütörtökén 8-12 óra „szövegrész helyébe a „hétfő 8-12 óra”
szöveg lép.
6.§
Hatályát veszti a R. 39.§ (4) bekezdése.
7.§
A R. 45.§ (3) bekezdésében a „ belső ellenőr” „szövegrész helyébe a „Dél-békési Kistérség
Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján működő belső ellenőrzés ” szöveg lép.
8.§
Hatályát veszti a R. 1. sz. melléklete.
9.§
Hatályát veszti a R. 1-4 sz. függelékei.
10.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Medgyesbodzás, 2011. március 29
Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyző

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testületének
…/2011.(.... …) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2001.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény59.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján aaz
Alkotmány 44/A (1) b) pontjában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2001.(VII.10.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Medgyesbodzás, 2011. március 29
Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyző

1. melléklet

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény59.§ (3) bekezdése alapján ingyenes használatba adja
Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal
( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38) Házasságkötő termét , illetve 1 db számítógépet.

Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselő-testületének
...2011. (…...... …...) önkormányzati rendelete
a térítési díjak megállapításáról szóló 2/1998. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A térítési díjak megállapításáról szóló 2/1998. (II.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ 2.§ Medgyesbodzás Községi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat az alábbi térítési
díjak mellett biztosítja:
(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:
a)rászoruló esetén : díjmentes
b)nem rászoruló esetén: 75 Ft/nap
(2) Támogató szolgáltatás esetén
a)rászoruló esetén : személyi szállítás: díjmentes
gondozás :díjmentes
b)nem rászoruló esetén: személyi szállítás: 110ft/km
gondozás :870 Ft/óra

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Medgyesbodzás, 2011. március 29
Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyző

