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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 29-
én 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Oktatótermében

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Szabó
Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert polgármester

Meghívottak: Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyző,
Szilberhorn Erzsébet épitészmérnök,
Viski Mihályné jakabszállási lakos,
Horváth Márta jakabszállási lakos,
Szabó Andrea jakabszállási lakos,
Szabó Józsefné jakabszállási lakos

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a képviselőket és a lakosság részéről
megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.

Jegyzökönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert javasoa negyedik napirendi pontként tárgyalni a háziorvosi
praxisjog elidegenitésével kapcsolatos nyilatkozat megtárgyalását.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz.

Nem volt több módosító javaslat.

Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

1. Településképi Arculati Kézikönyvről tájékoztatás
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Szilberhorn Erzsébet okleveles
építészmérnök

2. Gyermeklétszám felülvizsgálata a Fészek Óvodában
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Ország Béláné intézményvezető
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3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (
önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/201 4. (Xl. 06.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Háziorvosi praxisjog elidegenitésével kapcsolatos nyilatkozat
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Wolford dűlői Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásáról
tájékoztatás

6. „Jakabszállás Község Jó tanulója, Jó sportolója” dij odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Dolog Ernő igazgató

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert köszönti Szilberhorn Erzsébet épitészmérnököt. Felkéri
tájékoztatója megtartására a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban.

Szilberhorn Erzsébet megköszöni a bizalmat, hogy a településrendezési terv
készítőjeként, a Településarculati Kézikönyv megalkotására megbízást kapott. Az
elmúlt évben elfogadott településrendezési terv most egy folyamatos átdolgozás és
az igényeknek megfelelően módosítható állapotban van. Az eddigi településrendezés
az épített környezet alakitásán alapul. Az Új rendelkezés szerint erről le kell
választani október 1-ig a településképpel kapcsolatos előírásokat. A
településrendezésnek is két eleme van, a településszerkezeti anyag, és ennek
mintájára a Településképi Arculati Kézikönyvet kell készíteni határozattal, majd
rendelettel hagyja jóvá a testület. A helyi építési szabályzatból azok a tételek,
amelyek a településképre vonatkoznak kikerülnek. Vélhetően a jogalkotó célja az,
hogy az építésügyi engedélyezést megkönnyítse. Például a családi házak építési
engedélyezése kikerült az engedélyes körből. A Településképi Arculati
Kézikönyvek nevükhöz méltóan településünk sajátos, egyedi arcát, különösen pedig
védendő értékeit hivatott bemutatni. A Miniszterelnökség és szakmai
háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont a lehető legtöbb formában szeretne
segitséget nyújtani a főépítészeknek, jegyzöknek, polgármestereknek és minden
résztvevőnek a településkép védelméről szóló 2016. évi törvény végrehajtásában. A
prezentáció lépésenként foglalja össze a törvény végrehajtásával járó önkormányzati
és főépitészi feladatokat, ismertetve először a partnerségi
egyeztetés megszervezésével és a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával
járó munkát. A prezentáció iránymutató tematika a főépítészek számára, akik a
témában maguk is tartanak előadásokat a helybeli érdeklődőknek. Kettős

2



egyeztetés van, elsökörben tájékoztatási szakasz, a második a tervezet elkészítése.
A második szakaszban egy civil és egy hatósági egyeztetésre kerül sor. Vannak
különböző ajánlások, felsorolnak jó, követendő és rossz példákat is a tetőidomokra,
az épületek elhelyezkedésére, magasságára, színezésére vonatkozóan. Határozott
véleményt és eligazitást kér arra vonatkozóan, hogy a lehető legkevesebb korlátozás
jelenjen meg például az Új telkek beépítésénél, vagy Inkább szigorúbb előírások
kerüljenek előtérbe. Egyetértésre törekszik. Jakabszálláson a jakabiak építették ki a
jelenlegi településképet. A törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő
kérdéseket, javaslatokat várja.

Tánczos László véleménye szerint a régi épületeket el kell fogadni olyannak,
amilyenek, sz Újabb épitkezéseknél pedig csak a legszükségesebb elöírásokat kell
alkalmazni.

Cigányné Pál Terézia szerint a korábban épült házak közé beépűlt újabb
épitésűeknél a tulajdonosnak szíve-joga eldönteni, hogy milyen típusú házat kíván
építeni. Ha minden ház teljesen egyformára épülne, az unalmas is lenne.

Konfár János elmondja, hogy mindig a tulajdonos dönti el, hogy milyen ingatlant
épít, a gerincmagasság ne legyen kilógó a sorból, a tetőt szabadjára kell engedni.
ami a gerincmagasságba belefér. A beépithetőség mértéke is maradhat. A régi
házakat nem dózerolják le, az Új építésűeknél nem szükséges túlzott mértékű
szabályozás.

Szilberhorn Erzsébet felhívja a figyelmet arra, hogy a jó példákat bele kell tenni a
kézikönyvbe. Van olyan tartalmi követelmény, hogy tornácokat, anyaghasználatot
bemutatják. A tornác p1. ki van emelve. Közös érdek, hogy jogszerűen legyen
leszabályozva minden felmerülő kérdés.

Bukovszki Sándorné szerint a lakosság fel lenne háborodva a túlszabályozás
végett.

Viski Mihályné megjegyzi, hogy mindenki önmagának építtet, és a 60-s években
csak a sátortetős épületekre adtak engedélyt.

Konfár János szerint Kecskeméten a Petőfiváros nagyon változatos építészeti
stilusban épült és mégis az egyik legszebb városrész.

Szilberhorn Erzsébet megkérdezi, hogy mely épületeket javasolnak helyi védett
épületnek a következökön kívül: községháza, katolikus templom, Felső-jakabi és a
Wolford dűlői iskola, a vasútállomás épülete, a Sántha kúria. Ezeken kívül van-e több
javaslat? A helyi érték megtartása érdekében adható a felújitásra támogatás.

Szabó György Róbert javasolja a református templomot.

Konfár János javasolja az óvoda és az idősek otthona épületét.

Szabó Mihály javasolja a bölcsőde épületét.

Szabó György Róbert megköszöni a tartalmas beszámolót és tájékoztatást.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadja a Településképi Arculati
Kézikönyvröl szóló tájékoztatást.
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A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője kérelmezi, hogy a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan 75 fő
helyett 81 főben határozza meg a maximális gyermek létszámot.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3412017. (V. 29.) határozata
Gyermeklétszám felülvizsgálata a Fészek Ovodában

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2017/2018. nevelési évre engedélyezi a
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Ovodájának kis,
középső és nagy csoportjában a törvény szerinti
maximális csoportlétszám legfeljebb 20 %-os határon
belül történő túllépését. Ennek alapján engedélyezett
maximális csoportlétszámot az intézmény kis csoportjában
26, középső csoportjában 26, nagy csoportjában
ténylegesen 29 főben állapítja meg.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyzőt, hogy
ismertesse a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetet.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy a Kormányhivatal a népszavazással
kapcsolatban ellenőrzést tart. Tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó kérdések az
SZMSZ-ben vannak szabályozva, ezért áttanulmányozta és aktualizálta az
idöközben bekövetkezett változásokat. Érdemi változtatás nincs, a mellékleteket
aktualizálta. Az 1. számú melléklet az önkormányzat önként vállalt feladatait foglalja
össze. A 2. számú melléklet a polgármesterre átruházott feladatokat, a 3. számú
melléklet az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott feladatokat sorolja fel.
Helyesbitésre került a közmeghallgatás megtartásának helye a korábbi Művelődési
Házról a Polgármesteri Hivatalra. Meghatározásra került a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma, valamint kihagyja a
korábban a törvény szövegéből átemelt felsorolást.
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Szabó Mihály írásban kéri az egységes szerkezetű SZMSZ-t.

Hegedűs Gáborné dr. tájékoztatja, hogy az SZMSZ megtalálható az önkormányzat
honlapján, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban is. Igény szerint továbbítja a
képviselők részére.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

912017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1112014. (Xl. 06.)önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy az előző rendkivüli testületi ülésen már
elhangzott, hogy a II. számú háziorvos nyugdíjba kíván vonulni és a praxisjog
elidegenitésére vonatkozó kérelmet terjesztett elő, melyről a testület nyilatkozatot ad
ki.

Konfár János megkérdezi, hogy az Új háziorvos jelölt pályázat Útján jelentkezett?

Bukovszki Sándorné tájékoztatja, hogy a praxisjog meghirdetésre került és erre
vonatkozóan kereste a jelölt a doktornőt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül -

az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3512017. (V. 29.) határozata
Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Dr. Csupor Éva Jakabszállás II. sz. háziorvosi körzet
háziorvosának a praxisjog elidegenítésére vonatkozó
bejelentését tudomásul veszi és kinyilvánítja, hogy a
praxisjogot megvásárolni szándékozó orvossal, Dr. Czakó
Szilviával — a praxisjog megszerzését követöen — az
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egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról
szóló 11/2016. (Xl. 08.) önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint a II. számú háziorvosi körzet ellátási
területére kiterjedően feladatellátási szerződést kíván
kötni.

A képviselő-testület az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/S. (1) bekezdése szerinti
feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza Szabó
György Róbert polgármestert, valamint Dr. Csupor Éva
vállalkozó háziorvossal a II. sz. háziorvosi körzet ellátása
érdekében kötött feladatellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre
váró ügyek

Szabó György Róbert bejelenti, hogy a Wolford dülöi Közösségi Ház eddigi
gondnoka tartósan távol van. Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban ki van adva
az épület, ezért 6 órában 3 hónap időtartamra szükség lenne felvenni valakit.
Amennyiben közfoglalkoztatásban megoldódik, akkor ez nem kell.

Bukovszki Sándorné kijelenti, hogy meg kell keresni a megoldást.

Szabó Mihály véleménye szerint nem lehet gazdátlanul hagyni az épületet.

Szabó György Róbert tolmácsolja a Fészek Óvoda ballagási meghiváját a
képviselőknek, június 9-én 16.30 órakor a Művelődési Házban kerül megrendezésre.

Konfár János a Lovassport Egyesület nevében várja a megjelenteket június 4-én
megrendezésre kerülő fogathajtásra.

Szabó György Róbert megnyitja a közmeghallgatást. Megkérdezi, hogy van-e
kérés, kérdés, hozzászólás?

Bukovszki Sándorné bejelenti, hogy a lakosság részéről sok jelzés érkezett
lakásfeltörésekről.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a Rendőrségen volt az elmúlt héten körzeti
járási egyeztető fórumon. Több polgármester kérésének megfelelően tolmácsolta,
hogy a polgármesterek közösen kérik a körzeti megbízott csoportot erősítse meg a
rendőrség. Azt a választ kapta, hogy a rendőrség szakmailag tudja, hogy hogyan kell
cselekedni. Rendőri jelenlétet kérnek a településekre, nem a büntetés a cél. A
polgármesterek ennél többet nem tudnak tenni.

Horváth Márta megkérdezi, hogy a Templom utca kap-e szilárd burkolatot ebben az
évben?
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Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy építési engedélye van az utcának. 13-16
millió forint körüli összegbe kerül a kivitelezés. Keskeny a terület, ezért földmérőnek
ki van adva, hogy készítsen megosztási vázrajzot. A szomszéd tulajdonos támogatja
a felvetést, az a kérése, hogy egyengessék el a katolikus templom mögötti területet.

Bukovszki Sándorné felhívja a figyelmet arra, hogy a Névtelen utcában — amely a
buszmegállóhoz vezet — katasztrófális állapotok vannak. Korábban már tervbe volt
véve, hogy onnan kitiltják az autókat. Gyalogosan is problémás a közlekedés, mivel
csatornagyűrűtöl kezdve földkupac akadályozza a haladást. Azon a szakaszon
naponta nagyon sokan közlekednek az autóbuszokhoz. Kéri a helyzet megoldását.

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy az autók behajtását vaskorlát
kihelyezésével igyekeztek megakadályozni. Ezeket két alkalommal kiszedték és
elvitték. Ezek után leraktak 2 db csatorna oszlopot. A földdel megtöltött egyik
csatornaszelvényt bedobták a csatornába. Ezt követően került sor a földkupac
elhelyezésére az úton. Egyetért a felvetéssel, hogy nagyon csúnya a rész. A
kivitelezési tervek reményei szerint minél hamarabb elkészülnek, amint ez
rendelkezésre áll a közbeszerzést megcsináltatják. Még egy kis türelmet kér. A
tervek szerint azon a szakaszon zárt csatorna kerül kiépítésre, amely ki lesz bővitve
kerékpárúttal, a villanyt lekötik és közvilágítás is lesz azon a szakaszon.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a vandalizmus határtalan. Az emberi tűröképesség
határát súrolja, hogy a sportpályán letépik a pad hátulját, feldobják az öltöző tetejére.
A gyerekek pedig a csatornára másznak fel.

Szabó Mihály bejelenti, hogy az MLSZ által kiírt asztalpályázaton nyertek tek-ball
asztalt, amely olyan, mint az asztalitenisz csak lábtengóznak. 78 ezer forint önerőt
fizettek ki.

Horváth Márta megkérdezi a helyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete képviseletében,
hogy a postahivatal és a katolikus templom mikor lesz akadálymentes?

Szabó György Róbert tájékoztatja, hogy a postának tavaly megadták a
hozzájárulást a felújításhoz. Ebben az évben küldött egy megerősítő levelet, hogy
várjuk a felújitást. Azt ígérték, hogy tavasszal megoldják, benne van az idei
költségvetésben. A templomnál az egyháznak kelt megoldania a helyzetet. A
református egyháznál az idei támogatásból megcsinálják. Utóbbinál 2 lépcsőfokot
kell áthidalni és a kiskapuhoz hozzák szintbe.

Szabó Andrea megkérdezi, hogy a Nyár utcát a Béke utcával összekötik-e valaha?

Szabó György Róbert elmondja, hogy ez a kérdés nem került szóba. A vasút miatt
nem kivitelezhető a kérés.

Konfár János megjegyzi, hogy ez semmilyen tervben nem szerepelt.

Szabó Mihály véleménye szerint a másik két átjárón megoldható az átjutás egyik
utcából a másikba.

Szabó György Róbert javasolja, hogy zsákutca táblát helyezzenek ki a Nyár utca
adott szakaszán.
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Tánczos László megjegyzi, ha a repülőtér környéke ípari övezet lenne, akkor lenne
jelentősége.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy kérés, kérdés hozzászólás van-e?

Szabó György Róbert tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti és zárt ülést rendel el.

Szabó György Róbert
polgármester

Kmft.
1aij.

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző
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12
Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. málus 29-én hétfőn 17.00 órai kezdcttcl

közmeghallgatást, és testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal Oktatótermében,
melyre meghívom

Napirendi pontok;

I. Településképi Arculati Kézikönyvről tájékoztatás
Előadó: Szabó György Róbert polgármester. Szilberhom Erzsébet okleveles építészmémök

2. Gyermeklétszám felülvizsgálata a Fészek Óvodában
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Ország Béláné intézményvezető

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati
rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

Wolford dűlői Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásáról tájékoztatás

5 „Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Dolog Ernő igazgató

Jakabszállás, 2017. május 26.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14,
/76/581-800 Fax 76/581-802, + 3620 939 2398

polgannesterjakabsza1ias.hu

O( fl—
Szabó György Róbert

polgármester



Kézbesítési ív

a 2017. május 29-ej Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné Lo(( OS %.
Forczekné Tóth Csilla 2oR° DSS ‘i24

Konfár János
Kovács Bálint ivi• os

. E L
Szabó György Róbert 2OI D5

Szabó Mihály w o
. A

Tánczos László C
—7

Jakabszállás, 2017. május 26.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802

+ 362093923 98

Jakabszállás Község Po]gármestere

polgarmester®jakabszallas.hu



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2017. málus 29-én 17.00 órakor tartandó testületi ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csílla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály ..“

7. Tánczos László ..d.

MEGHÍVOTTAK:

8 Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző ‘t?TV?L,’.%’47-n

g .452J t.
10 .9
11

12.

13

14.

15.

16.



2. napirend

Tisztelt Képviselő — Testület!

Alulírott Ország Béláné Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjeként

létszámtúllépés miatt kérelemmel fordulok Önökböz

Óvodánk Alapító Okirata Ja Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.* (7)

által meghatározott maximális létszámi elöirását figyelembe véve !meghatározza, hogy a

kIvehető maximális létszám 75 Fő.

A 2017/1 8-as nevelési évre óvodánkba beiratkozott gyermekek száma 81 Fő.

A csoportok várható alakulása 2017/2018 nevelési évre vonatkozóan

2-es szorzóval
-- Tenyleges Szamitottszamitott Torveny szerintletszam

létszám
csoport letszam

Kiscsoport 26 O 26 25

Középső
26 2 28 25csoport

Nagy csoport 29 2 31 25

A 2011. évi CXC. nkt.25.* (7) által megengedett maximális létszám 25 Fő / csoport.

Azonban ezen, létszám nevelési év indításakor a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz

százalékkal átléphető.

Kérem, a tisztelt Képviselő testületet engedélyezze számunkra a törvény által meghatározott

maximális létszám túllépését.

Jakabszállás, 2017. 05. 25.

I9tL4C E
Kőszönettel: Orsz Béláné

intézményvezető ‘7Skun U



Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Jewyzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

lel: (76) 581-801
E-mail: jevzo(iakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2017. május 29-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2014. (Xl. 06.)önkormányzati mndelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
az év elején tájékoztató rnzetet adott ki, melyben tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy
milyen témában fog ellenőrzést végezni. Ebben szerepel többek között annak ellenőrzése, hogy
az önkormányzatok rendeletei megfelelnek-e ‚.a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény (Ntv.) 92. -ban foglalt felhatalmazó rendelkezésnek. Mivel a képviselő-testület ezt a
szabályozandó tárgykört az SZMSZ-ben szabályozza, felülvizsgálat alá vettem a rendeletűnket
és a felmerült hiányosságok illetve pontatlanságok javítását javaslom az SZMSZ
módosításával.

A mellékelt rendelet-tervezet szerint javaslom elfogadásra a módosítást.

Jakabszállás, 2017. május 26.
/i< .

Hekedűs Gáborné dr.
círrizetes főjegyzö

Részletes Indokolás

1. *-ho
Az 1. melléklet az önkormányzat önként vállalt feladatait foglalja össze.

2. g-hoz
A 2. melléklet a polgármesterre átruházott feladatokat sorolja fel.
A 3. melléklet az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott feladatokat sorolja fel.

3. g-hoz
A szakasz helyesbíti a közmeghallgatás megtartásának helyét a korábbi Művelődési Házról a
Polgármesteri Hivatalra.



4. *-hoz
A szakasz meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez s2ükséges választópolgárok
számát, valamint kihagyja a korábban a törvény szövegéböl átemelt feLsorolást.

5. -hoz
Hatályba léptetö és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2017. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

11/2014. (XI. 06.)önkormánvzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a 4. * tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. *-ában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.
(XI. 06.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli cl:

1.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (Xl. 06.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. (2) bekezdése szerinti 1. melléklet
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.

(1) A Rendelet 6. * (2) bekezdése szerinti 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 6. (3) bekezdése szerinti 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A Rendelet 34. * (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„34. (5) A közmeghallgatás helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Oktatóterme
6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.”

A Rendelet 43. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„43. (1) A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát a helyi választópolgárok 25 %-ában állapítja meg.”

Ez a rendeLet a kihirdetését követö napon tép hatályba, és a hatálvbalépését követő napon
hatályát ves2ti. ‘.1;

(1 «.
Sza o yorgy Robert / Hegedus Gaome dr

polgarmester L. .‘ 7 cimzetes fojegyzo

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017.
Hegedűs Gábomé dr.
címzetes főjegyző



1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIT képezik a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb ágazati törvények által
kötelező feladatként előírt feladatok.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

- tanyagondnoki szoígáiat működtetése

- [estvér-települési kapcsolat fenntartása, ápolása

- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatási rendszer

- egyesület, alapítványok, közalapítványok, és az egyházak támogatása, ezen szervezetekkel
Való együttműködési megállapodások kötése

- tér5gyelő-kamerarendszer működtetése

- közterületfelügyelet biztosítása

2. melléklet

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

- Dönt a települési támogatás megállapításáról
- Dönt a köztemeLés engedélyezéséröl
- A jegyző útján gondoskodik a közútkezelöi hozzájámlás kiadásáról

3. melléklet

A BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

Az E2észsézüayi és Szociális BizottsáE dönt:

- Bursa Hungarica Ösztöndíj Támogatás odaitéléséröl
- Szociális tüzifára Való jogosultságról



Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgáln L

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek (öbblet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotús elmaradásának várható
következményei

Az Mötv. kötelező előírást tartalmaz a jogszabály megalkotására, elmaradása törvénysértő.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem váhoznak.



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2017. (VI. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szenezeti és Működési Szabályzatáról szóló

11/2014. (XI. 06.)önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszál]ás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a 4. tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről.
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. *-ában kapott
felhatalmazás alapján, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabálvzatáról szóló 11/2014.
(Xl. 06.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (Xl. 06.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. (2) bekezdése szerinti I. melléklet
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.

(1) A Rendelet 6. (2) bekezdése szerinti 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 6. * (3) bekezdése szerinti 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A Rendelet 34. (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„34. (5) A közmeghallgatás helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Oktatóterrne
6078 Jakabszállás. Petőfl S. u. 14.”

4.

A Rendelet 43. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„43. * (1) A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát a helyi választópolgárok 25 %-ában állapítja meg.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. és a hatálvbalépését követő napon
hatályát veszti. A:

CVmn U

Sza’ G’örgy Róbert (t’

polgármester \

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. június 13.
Hegedus Ga ome r.
címzetes főjegyző

—t>J 2-Hégedus óaborne dr
címzetes főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
I 1/2014. (XL 06.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKOniÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről. az
európai polgári kezdeményezésröl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. *-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

L Fejezet

Általános rendelkezések

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Jakabszállás Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6078 Jakabszállás, Petöfl S. u. 14.
(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.jakabszallas.hu
(4) Az őnkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testülete.

2. 5

Az önkormányzatjelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.

3. S

Az önkormányzat képviselö-testülete a helyi kitüntetések és elismerö címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.

4. S

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő.

IL Fejezet
Az önkormányzat feladata, hatásköre

5. S

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 21. (1) bekezdése szerinti feladatokat,
saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.
(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét az 1. melléklet
tartalmazza.

6.5

(1) A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét az átruházás alapvető szabályait az
Mötv. 41. (4)—(5) bekezdése tartalmazza.



(2) A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 2. melléklet
tartalmazza.
(3) A képviselő-testülettől a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. melléklet
tartalmazza.

Az Mötv. 42. *-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

IlL Fejezet
A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület ‚nunkaterve

8. N

(1) A képviselő-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében évenként munkatervet
határoz meg.
(2) A munkaterv tervezetét a polgármester minden év január 3 l-ig terjeszti elő a képviselő
testület ülésére.
(3) A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze, amelynek során javaslatot kér:
a) a települési képviselőktől,
b) a testület bizottságaitól,
c) a tisztségviselőktől,
d) jegyzőtől.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések tervezett időpontját,
b) a napirend tárgyát, előadóját,
c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását,
d) közmeghallgatás időpontját.

9. *

(1) A képviselő-testület döntéseit képviselő-testületi ülésein hozza meg.

(2) Az ülések típusai:
a) alakuló ülés,
b) rendes ülés (általában a hónap utolsó hétfőjén),
e) rendkívüli ülés.

2. A képviselő-testület rendes ülése

(1) A képviselő-testület a munkatervben meghatározottak alapján szükség szerint, de évente
legalább 6 ülést tart, melyet a Polgármester a hónap utolsó hétfőjére 16.00 órai kezdettel hív
össze.
(2) A képviselő-testület rendes ülésének helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal,
6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14.



3. A képviselő-testület rendkívüli ülése

D. ‚‘

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44 - ban meghatározott esetben.
(2) Rendkívüli ülést tehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen
kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

4. A képviselő-testület ülésének összehívása ás meghívója

12.

(1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testü]etet a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 30 napot
meghaladó folyamatos távollét.

(2) A képviselő-testület meghivóját a tervezett írásbeli előterjesztésekkel együtt 3 nappal (a
sürgősségi napirend és a rendkívüli ülés napirendje kivételével) a képviselő-testület ülése előtt
kell kézbesíteni.

(3) A kézbesítés elektronikus formában (e-mailen keresztül, a megadott intemetes
elérhetőségről történő letöltés útján) vagy nyomtatott formában történik, oly módon, hogy
annak kézbesítési helye az elektronikus kézbesítési cím, a képviselő által megjelölt postai Cím.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és elöterjesztőjének. nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalás megjelölését. az ülés minősítését (alakuló. rendes, rendkívüli).

(6) A Képviselő-testületi ülésen kiosztandó elöterjesztésre csak kivételes esetben. a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát a
Képviselö-testületi ülésen ismerteti.

(7) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell kézbesíteni.
Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető.

(8) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a
meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő
közzétételével tájékoztatni kell.

í A meghívottak

13. 9

(1) A Képviselő-testület tagjai mellett állandó meghívottként — tanácskozási joggal az ülés
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan — meg kell hívni:
a) a kormányhivatal vezetőjét,
b) ajárási hivatal vezetőjét,
c) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait,
g) ajegyzőt,
j) az önkormányzati intézmények vezetőit és



k) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,
b) a napirendek előadóit,
c) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg,

(3) A képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek
jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja.

6. Az ülések nyilvánossága

14. ‚

(1) A nyilvános ülés időpontjáról a választópolgárokat a napirendet is tartalmazó meghívónak
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő megjelentetésével, és a www.jakabszallas.hu,
vagy a facebook.com!jakabszallas honlapon történő közzétételével tájékoztatni kell.

(2) Ahol jogszabály helyben szokásos módon történő közzétételt határoz meg, ennek módja
alatt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, vagy a www.jakabszallas.hu internetes honlapon
történő közzététel értendő.

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság — ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is —

csak a kijelölt helyeken Foglalhat helyet, és képviselő-testület egyszerű szótöbbségű szavazás
alapján az általa megszabott időtartamban Fel is szólalhat. A hallgatóság az engedély nélküli
véleménynyilvánítás bármely ibrmájától tartózkodni köteles. A képviselő-testületi ülésén a
tömegtájékoztatási szervek munkatársai tevékenységükkel nem zavarhatják a testület munkáját.

(4) A zárt ülésen hozott határozatokról a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Ennek során a
személyiségi jogok védelméről és az adatvédelemről szóló jogszabályokat be kell tartani.

(5) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. (2 ) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetekben.

(6) A képviselő-testület az Mötv. 46. * (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az
érintett kérésére zárt ülést tart.

(7) A képviselő-testület az érdekelt, az előterjesztő, vagy a képviselő-testület bármely tagja
javaslata alapján — minősített többséggel — az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetekben zárt ülést rendelhet el.

(8) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

(9) A zárt ülések előterjesztéseit az azok megismerésére jogosult személyek kötelesek úgy
kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne
tekinthessék meg.

7. Határozatképesség

15.t



(1) A polgármester az ülés megnyitása előtt megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét.

(2) A képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során
folyamatosan Figyelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, a
polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását.

(3) Ha a képviselő-testület ülése a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a
polgármester az ülést berekeszti.

(4) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül újra össze kell hívni.

IV. Fejezet
A képviselő-testület ülésének vezetése

8. A; ülés Vezetése

A polgármester az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai és jogosítványai körében
a) megállapítja és folyamatosan Figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,
megnyitja, berekeszti és bezárja az ülést,
b) előterjeszti a sürgősségi indítványt,
c) javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja,
d) napirend e]őtt tájékoztatást ad.

da) a fontosabb tárgyalások eredményéről,
db) időszerű kérdésekről,
dc) a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok. és egyéb önkormányzati
döntések végrehajtásáról,

e) napirendi pontonként vezeti, majd összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat, megállapítja az eredményt és kihirdeti a döntést,
f) hozzászóláskor megadja, illetve a g) és k) pontban meghatározott esetben megvonja
a szót ajelenlévök bármelyike tekintetében,
g) Figyelmezteti a hozzászólót és Felszólítja a tárgyra térésre, ha a mondanivalója eltér a
tárgyalt témátó],
h) figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót az érintett személytöl.
i) tárgyalási szünetet rendelhet cl,
j) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést
meghatározott időre megszakíthatja, vagy berekesztheti.
k) a képviselő-testülethez méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsító
résztvevőt rendre utasítja, Figyelmezteti. ha a tanácskozáshoz nem iLlő. továbbá sértő
módon nyilatkozik és ismétlődő rendzavarás esetén — Figyelmeztetés után — kivéve a
képviselőt — a terem elhagyására kötelezheti,
1) határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti.

V. Fejezet
A képviselő-testület működése, tanácskozási rendje

9. A képviselő-testület napirendje



17.

(1) A képviselő-testület ülésén a napirendre a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a
napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

(2) A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó anyagok tárgyának megjelölését, azok
előterjesztőjét. A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint saját előterjesztéseik
tekintetében az előterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont
elnapolását, napirendi javaslat napirendről történő levételét, illetve a javasolt sorrend
megváltoztatását.

(3) A polgármester és az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.

(4) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatásról bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

(5) A polgármester a napirend — meghívó szerinti — tervezetét szóban kiegészítheti az ülésen
kiosztott anyagok napirendre vételére vonatkozó javaslatával együtt.

10. Előterjesztés

18.

(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó

a) tájékoztató,
b) beszámoló,
c) rendelet-tervezet az indokolással és a
d) határozati javaslat az indokolással.

(2) Rendelet-tervezet előterjesztésére — kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát — a jegyző jogosult. A költségvetési
rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése a polgármester feladata.

(3) A (2) bekezdésen kívül az (1) bekezdés a), b), d) pontjaiban meghatározott előterjesztésre
jogosult

a) a polgármester és az alpolgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága
d) ajegyző,
e) önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő témában,
g) azon egyéb rendészeti vagy közigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján
beszámolót vagy tájékoztatást ad,
h) akit a polgármester előterjesztőként felkér.

(4) Az írásbeli előterjesztések csak a jegyző törvényességi vizsgálatát követően terjeszthetők
elő.

11. Módosító indítvány



19.g

(1) Az előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztő. a képviselő-testület bármely tagja,
bizottsága. jegyző szóban vagy írásban módosító indítvármyal élhet.

(2) Az írásbeli módosító indítványt — a jegyző törvényességi vizsgálatát és szignóját követően
— legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell.

(3) Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését, vagy
bevételének csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly
megőrzése érdekében javasolt megoldást is (fedezet megjelölése).

12. Hozzászólások

20. ‚‘

(1) A napirendi pont tárgyalását tíz perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére
az előterjesztő jogosult.

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek. melyre az előterjesztő köteles válaszolni.

(3) A napirendhez kapcsolódó képviselöl felszólalások sorrendjét ajelentkezések sorrendjében
a levezető elnök határozza meg. A felszólalás időtartama Legfeljebb őt perc. Ugyanazon
napirend keretében az ismételt felszólalás kettő alkalommal maximum 10 perc időtartamban
történhet.

(4) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet
és javaslatot tehet.

(5) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének
meghallgatása után a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(6) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A napirendi
pont előadóját megilleti a zárszójoga.

(8) Az Egyebek napirendi pont keretében a képviselöket személyenként kettő perces
hozzászólási jog illeti meg.

13. Törvényességi észrevétel

21.

Ajegyzőnek - a tanácskozás bármely szakaszában - kötelessége észrevételt tenni, amennyiben
az ülés során jogszabálysértést tapasztal.

14. Interpelláció

22.



(1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen
gyakorlatot jelez, és a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a feladat- és
hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez intézhet önkormányzati feladatkörbe tartozó
ügyben.

(2) Az interpellált az interpellációra a Képviselő-testület ülésén szóban, vagy 15 napon belül
írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kíván választ
kapni, az interpellációt az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban el kell juttatnia az
interpelláció címzettjének és a polgármesternek.

(4) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő rendes ülésén
napirendre tűzi.

(5) Az interpelláció alapján a Képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az
interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes
bizottság is megbízható kivizsgálással, és ebbe külső szakértő is bevonható.

(6) Az interpellációra írásban adott választ minden képviselőnek meg kell küldeni és annak
elfogadása tárgyában a következő ülésen dönt a képviselő-testület.

15. Kérdés

23.

(1) A kérdést az ülés megkezdését megelőzően írásban a polgármesterhez lehet benyújtani.

(2)A kérdezett személy a képviselőtestületi ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban köteles
válaszolni.

(3) A kérdésre adott választ sem a kérdést feltevő képviselővel, sem a Képviselő-testülettel nem
kell külön elfogadtatni.

16. A képviselő.testületi ülés menete és rendjénekfenntartása

24. 9

(1) A határozatképesség megállapítása után a polgármester:
a) előterjeszti a napirendi javaslatot,
b) napirend előtti felszólalás esetében engedélyezi azt,
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a
határozatokat,
e) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,
D berekeszti a Képviselő-testület ülését.

(2) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön vitát nyit. Indokolt esetben az elnök, vagy
bármelyik képviselő javaslatára az egymással összefiiggő előterjesztés vitáját együttesen is le
lehet folytatni.



(3) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A tájékoztató jellegű előtedesztések felett nem lehet vitát nyitni.

(4) A vita lezárása után az előterjesztő viszontválaszra (zárszó) jogosult.

(5) A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata.

(6) A polgármester az ülés rendjét a következőképpen biztosítja:
a) figyelmezteti a hozzászólót, ha túllépi a hozzászólásra rendelkezésre álló időt, ha eltér
a tárgyalt témától. vagy a tanácskozásho2 nem illő, másokat sértő megfogalmazást
használ,
b) rendre utasítja azt a Képviselöt, aki a testület munkáját zavaró, képviselöhöz
méltatlan magatartást tanúsít. A rendre utasított képviselőtöl megvonhatja a Szót,
c) rendre utasítja a rendzavarást tanúsító — nem képviselő —jelenlévőket,
d) amennyiben a testületi ülésen olyan jellegű rendzavarás történik, amely a tanácskozás
folytatását lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakíthatja,
e) a polgármester saját jogkörében eljárva bármikor szünetet rendelhet el.

17. A döntéshozatali eárás, a Szavazás módja

25.
(1) A Képviselő-testület döntéseit az Mötv. 48. 49. 50. *-ai alapján hozza meg.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehet, de a
tartózkodás is megengedett.

26.

(3) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. * (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, hogy
ajelen szervezeti és működési szabályzatban, saját hatáskörben további. név szerinti szavazást
igénylő ügyeket határozzon meg.

(4) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester abc sorrendben felolvassa a képviselők
nevét, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás
tényét és eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

27.*

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az MöW. 46. * (2) bekezdés szerinti esetekben,
amennyiben azt a polgármester. vagy a képviselök több mint fele kezdeményezi. A titkos
szavazásról a testület minősített többséggel dönt.

(2) A képviselő-testület az érintett nyilatkozata szerinti zárt ülés során az Mőtv. 46. (2)
bekezdés b) pontjában foglalt ügy tárgyalásakor titkos szavazást tart.

(3) A titkos szavazás szavazólapon és uma igénybevételével történik. A titkos szavazás
lebonyolílásával kapcsolatos teendőket a Pénzügyi és Ugyrendi bizottság képviselő-testületi
tagjai látják el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Képviselő-testület a feladat
ellátására a polgármester javaslatára — nyílt szavazással — három fős szavazatszámláló
bizottságot választ.



(4) A szavazatok összeszámlálását követően a polgármester megállapítja a javaslatra igennel,
nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számát és kihirdeti a döntést.

18. Személyes érintettség

28.

Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott, a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület a mulasztó
képviselőt kizárja a következő két ülésen történő döntéshozatali eljárásból.

19. A képviselő-testület döntései, a döntésekfajtái, jelölésük,
kihirdetésük és közzétételük módja

29.
(1) A Képviselő-testület döntései:
a) önkormányzati rendelet,
b) önkormányzati határozat.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt
a) az ügyrendi kérdésekről,
b) zárt ülés elrendeléséről,
c) kizárásról,
d) szavazás módjának meghatározásáról.

(3)LU

(4) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi
sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal
pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel), és a határozat tárgyát.

A határozat jelölése a következő formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ ( ) határozata

(5) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó
szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy
megnevezését.

20. Rendeletalkotás

3O.

(1) A rendelet-tervezet előkészítéséért ajegyző Felel.
(2) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint külső szakértő közreműködése
igényelhető.
(3) A rendeletek kihirdetéséről ajegyző a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett hirdető
táblán történő kimggesztéssel gondoskodik.



(4) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, hatályosságának biztosításáról,
azok végrehajtásának ellenőrzéséröl ajegyzö gondoskodik.

21. Határozat

31. g

(1) A határozatot az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

(2) A képviselő-testületi határozatoból a Polgármesteri Hivatal nyilvántadást vezet.

22. A képviselő-testület üláséiiekjegyzó7önyve

32.

() A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek
elkészítéséért ajegyzö felelős.

(2) Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. -ában meghatározott tartalmi elemeket,
valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi
rögzítés követelményét előírja.

(3) Az érintett képviselő a hozzászólását megelőzően szóban, de legkésőbb az ülést követő
munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról, hogy véleményét, hozzászólását szó szerint vegyék
jegyzőkönyvbe.

(4) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pontjaként a szavazás számszerű
eredményét Úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak
igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(5) Ajegzökönyvnek tartalmaznia kel] a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot
és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni. tededelmesebb rendeletek
esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a
jegyzókönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez
esetben ajegyzőkönyvhöz mellékletként kell esatolni.

(6) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt. hogy a meghívottak milyen minőségben
vannak jelen.

(7) A jegyzökönyvet 2 példányban kell készíteni
a) egy példányt ajegyző kezel (ez az irattári példány), melyet elektronikus úton feltölt
a Kormányhivatal részére,
b) egy példánya képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül átadásra.

(8) Ajegyzőkönyvhöz csatolni kell
a) a meghívót,
b) ajelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) ajegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet,
e) jegyző törvényességi észrevételét,



f) a képviselői indítványokat,
g) a képviselői hozzászólásokat,
h) a képviselői interpellációkat.

33. .

(1) Az Mötv. 52. * (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról ajegyző
gondoskodik. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.
A zárt ülések jegyzőkönyveit közzétenni nem szabad.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséröl a jegyző
gondoskodik.

23. A küzineghaUgatás

34. g

(1) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 10 nappal aközmeghallgatás idöpontja
előtt írásban és elektronikus úton a www.jakabszallas.hu vagy a facebook.com/jakabaszallas
honlapon a lakosságot tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, a meg nem
válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester, jegyző, bizottság vizsgálja.

(4) A kérdést a válaszadásra illetékes 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A
választóI a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A
közmeghalígatásról írásos jegyzőkönyv készül.

(5)’ A közmeghallgatás helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Oktatóterme 6078
Jakabszállás. Petőfl S. u. 14.

24. A települési képviselőjogai ás kötelességet

35.

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire az Mötv. 28-39. *-t kell alkalmazni.

VI. fejezet

Az önkonnányzut szervei, azokjogállása,feladutui

25. Polgármester

36.
(1) A polgármester főállású tisztségviselő.
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(2) A polgármester ellátja az Mötv. 65. és 67. *-ában meghatározott feladatokat.

(3) A polgármester az Mötv. 67. e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe
tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) A polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat ajegyző gyakorolja.

26. Alpolgármester

37.

(1) A képviselő-testület saját tagjai sorából egy alpolgármestert választ, aki tisztségét társadalmi
megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és egyes önkormányzati feladatok
ellátása.

27. A képviselő-testület bizeüságai

38.

(1) A bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a képviselő-testület tevékenységét,
munkájának eredményességét.

(2) A képviselőtestület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi ás Ugyrendi Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság

(3) Az állandó bizottság elnökét ás tagjait a polgármester javaslatára képviselő-testület választja
meg.

(4) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag hívja
össze és vezeti.

(5) A bizottság működésére a képviselő-testüLet működésére vonatkozó szabályokat
megfelelően kel) alkalmazni.

(6) A bizottság üléséről a képviselőket tájékoztatni kell.

(7) A bizottság nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

28. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

39.

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 5 fő, elnöke ás két tagja képviselő, két
fő külső szakértő.



(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja és véleményezi az éves költségvetési
rendelet tervezetet, beszámolót, a következő évi koncepciót, és a testületi döntés előtt erről
tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket.

(4) Bonyolítja ajogszabályban meghatározott esetekben a képviselő-testület titkos szavazását.

(5) Ellátja a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak kezelésével,
nyilvántartásával és ellenörzésével kapcsolatos teendöket.

(6) Ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat.

(7) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jogszabályokon felüli javadalmazására,
jutalmazására, továbbá a képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjára.

(8) A Képviselő-testület bizottságai által hozott I. fokú hatósági döntések ellen benyújtott
fellebbezéseket megvizsgálja, a tényállást bemutatja és döntésre a testület elé terjeszti a
javaslatot.

29. Egészségügyi és Szociális Bizottság

40.

(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma 5 fő, elnöke és két tagja
képviselő, két tagja külső szakértő.

(2) Közreműködik az anyagi, szociális eszközök hatékony felhasználásában.

(3) Véleményezi, előkészíti mindazon feladatköréhez tartozó szociális területet érintő hatósági
ügyeket, melyekben első fokon a képviselő-testület jár el.

(4) Folyamatos (legalább 3 havonta) kapcsolatot tart fenn a település egészségügyi, szociális,
családsegítő és gyermekjóléti intézmények vezetőivel, alkalmazottaival.

(5) A település külterületi lakossága által feltett kérdéseket, kéréseket összegyűjti, és azt
megoldási javaslatokkal együtt előterjeszti a Képviselő-testület részére.

(6) Közreműködik a település ifjúsági és idősügyi rendezvényei megszervezésében,
lebonyolításában.

(7) Létrehozza a lakosság szélesebb körben történő bevonásával Ifjúsági Kerekasztalt és az
Idősügyi Kerekasztalt.

(8) Létrehozza és havonta frissíti a település programnaptárát (rendezvénytárát).

(9) Kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel, azok képviselőit 3 vagy legkésőbb 6
havonta meghívja ülésére és tanácskozik a felmerült kérdésekben, kérésekben. Majd a felmerült
problémák megoldására javaslatokat (előterjesztéseket) tesz a Képviselő-testület részére.

30. Jegyző



41. 5’

(1) A jegyző az Mötv. 81. (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő
jogszabályokról, azok változásairól,
b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról. azok
változásairól,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről.
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok kihirdetését.
e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-
nyilvántartás formájában,
O gondoskodik a módosított képviselö-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő
foglalásáról.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, il]etve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség
betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap
időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal olyan
köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a
Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának, vagy Közös Onkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg.

31. Polgármesteri Hivatal

42. ‚

(1) A képviselő-testület az Mötv. 84. * (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve Jakabszállási Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. (1) bekezdése, további
feladatokat az Mötv. 67. b) pontja a]apján polgármester is meghatároz. A Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint
ügyfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. d) pontja figyelembe vételével - a Képviselő-testület
határozattal fogadja el.

VIL Fejezet

Népszavazás kezdeni ényezése

43.

(1)2 A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát a helyi választópolgárok 25 %-ában állapítja meg.

(2) A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha azt a helyi választópolgárok 25
%-a kezdeményezte.
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(3) A helyi népszavazás kiírását tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kelt hívni az aláírást
gyűjtők képviselőjét.

(4) A helyi népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatos tényekről, körülményekről, a döntés
eredményének várható hatásairól, a mellette és ellene szóló érvekröl falugyűlésen tájékoztatja
a képviselő-testület a választópolgárokat.

VHL Fejezet
Záró rendelkezések

44.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testületéneka Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.
(IV. 13.) önkoniiányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet.

Jakabszállás, 2014. október 16.

Szabó György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. november 6-án kihirdetésre került.

Jakabszállás, 2014. november 6.

Hegedűs Gáborné
cimzetes főjegyző

Ui

Hatályon kívül helyezte a 1/2015 (11. 10.) önkormányzati rendelet 1*-a. Hatálytalan: 2015.
02. lI-töl

Az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalva.

ZSÓg

Jakabszallas, 2017. 06. 12.

(I ÁP ‘

Hégédűs Gábomé dr.
címzetes főjegyző



1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIT képezik a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb ágazati törvények által
kötelezö feladatként előírt feladatok.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

- tanyagondnoki szolgálat működtetése

- testvér-települési kapcsolat fenntartása, ápolása

- Bursa Hungadca ösztöndíj támogatási rendszer

- egyesület. alapítványok. közalapítványok, és az egyházak támogatása, ezen szervezetekkel
való együttműködési megállapodások kötése

- térűgyelő-kamerarendszer működtetése

- közterületfelügyelet biztosítása

2. melléklet

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

- Dönt a települési támogatás megállapításáról
- Dönt a köztemetés engedélyezéséröl
- A jegyző útján gondoskodik a közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

3. melléklet

A BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

Az E2észséeügvi és Szociális Bizottság dönt:

- Bursa Hungarica Ösztöndij Támogatás odaítéléséről
- Szociális tűzifára valójogosultságról



1. Számú rnggelék:

Jakabszállás Község Önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók száma
és megnevezése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és —müködtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120 Ut, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047120 Piac üzemeltetése
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatoma építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
074032 Iljúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelödés — közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés — hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelödés — egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelödés — kulturális alapú gazdaságfejlesztés
096020 Iskolai intézményi étkcztctés (2017.01.01 tő! törölvc)
102031 Idősek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051 Szociális étkeztetés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizs2álni.

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelelnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

Az Mötv. kötelező előírást tartalmaz ajogszabály megalkotására, elmaradása törvénysértő.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.


