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Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2014. február 4-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:   Az SZMSZ módosításának megtárgyalása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (VI. 14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete rögzíti a képviselő-testület által a Mötv. 41. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján átruházott hatáskörök jegyzékét. 
 
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokkal összhangban 
szükségessé vált az átruházott hatáskörök jegyzékének módosítása is. Az átmeneti segély, a 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-jétől összevonásra 
került önkormányzati segély elnevezéssel, e szerint szükséges módosítani a jegyzékben szereplő 
támogatások elnevezését is. 
 
További változás, hogy a méltányossági közgyógyellátás jegyzői hatáskörből a települési 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe került. 
 
Az ügymenet meggyorsítása, az előírt határidők betartása és a képviselő-testület terheinek 
csökkentése érdekében javasolom, hogy a felsorolt ellátások megállapítását a képviselő-testület 
utalja a polgármester hatáskörébe. 
 
Kérem, hogy a csatolt módosító rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Szőc, 2014. január 30. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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Tervezet 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
.…/….. (…...) önkormányzati rendelete  

a képvisel ő-testület szervezeti és m űködési szabályzatáról 
szóló 4/2012. (VI. 14.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: …………….. 
 
  Lovasi Erika 
  jegyző 

 
 
 
 
 
 

1. melléklet 
a ../….. (….) önkormányzati rendelethez 

 
 

„1. melléklet 
a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képvisel ő-testület által  

a Mötv. 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján 
átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
Polgármesterre átruházott hatáskörök:  
 

1. Szülési támogatás 
2. Temetési támogatás 
3.  
4.  
5.  
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) 

bekezdésében foglalt ápolási díj 
7. A közfoglalkoztatásban résztvevők feletti munkáltatói jogok gyakorlása 
8. önkormányzati segély 
9. méltányossági közgyógyellátás” 
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Előzetes hatásvizsgálati lap  

 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály : Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, külö nösen 
 

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  A rendelet-tervezet elfogadásával a 
képviselő-testület meghatározza a polgármesterre átruházott hatásköröket, mellyel 
az ügymenetet meggyorsítja, a képviselő-testület terheit csökkenti, az előírt 
határidők betartását elősegíti. A jogszabálynak költségvetési hatása nincs. 

2) Környezeti következményei:  Nem releváns. 
3) Egészségi következményei:  A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  Többlet adminisztratív terhet nem 

jelent. 
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége:  A szociális igazgatásról szóló 

önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése, a község lakossága 
szociális biztonságának elősegítése, és az ügymenet meggyorsítása. 

6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  A szociális ellátás iránti 
kérelmek elbírálása többletterhet róna a képviselő-testületre, nehezebben lehetne 
betartani az ügyintézési határidőt, és a rászoruló családok, személyek később 
jutnának a létfenntartásukat veszélyeztető élethelyzetek megoldásához. 

7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárg yi és pénzügyi feltételek:  
A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel. 

 
 
 
 
Szőc, 2014. január 30. 
 
 
 
 
 Lovasi Erika 
 jegyző 

 
 


