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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2013.(XII.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében, 
a 8.§ (2) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3 ) bekezdésében 

a 8.§ (3) bekezdés tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény 3.§ (4) bekezdésében, 
a 20.§ (3) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-ában, 

a 22.§ (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (2 ) bekezdésében, 
a 22.§ (2)-(3) bekezdései tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3 ) bekezdésében, 
a 22.§ (4)- (9) bekezdései tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (4 ) bekezdésében, 
a 22.§ (11) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (2 ) bekezdésében, 

a 31.§ (5)- (7) bekezdései tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2 )-(4) bekezdéseiben, 

a 38.§ tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
10.§ (6) 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 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
1.§ 

 

(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Demecseri Polgármesteri 
Hivatal. Székhelye: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
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2.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 1.§ (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

1.§ 
 
(7) A Demecseri Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza 

Magyarország címerét, körben „Demecseri Polgármesteri Hivatal” 
elnevezést. 

 
3.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

6.§ 
 

(1) Az Önkormányzat által önként vállalt helyi közügyek:  
 

a) Kitüntetések, elismerő címek adományozása, 

b) Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi 
önkormányzatokkal való együttműködés, 

c) Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása, 
d) Közbiztonság helyi feladatainak támogatása, 
e) A város hivatalos honlapjának fenntartása, 

f) Időszaki lap megjelentetése, 
g) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz, 

h) Egyesületek, alapítványok, egyházak és további lakossági 
önszerveződő közösségek tevékenységének segítése, támogatása, 

az együttműködés biztosítása, 
i) Művelődési Ház működtetése, 
j) Városi rendezvények és kulturális programok szervezése, 

lebonyolítása,  
k) járóbeteg - szakellátás működtetése. 

4.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 6.§-a az alábbi (2) bekezdéssel 
egészül ki: 

 
6.§ 

 
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatokat jelen rendelet 3. melléklete 

tartalmazza. 
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5.§ 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
8.§ 

 

(2) Az alakuló ülés napirendje:  
 

a) A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a 
választás eredményéről, a megbízólevek átadása, 

b) az önkormányzati képviselők eskütétele, 

c) a polgármester eskütétele,  
d) a polgármester illetményének megállapítása, 

e) a bizottságok megválasztása, 
f) az alpolgármester választását lebonyolító szavazatszámláló 

bizottság létrehozása,  

g) az alpolgármester megválasztása,  
h) az alpolgármester eskütétele,  
i) a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, 

j) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata,  
k) a polgármester költségtérítésének megállapítása,  

l) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,  
m) tájékoztató az összeférhetetlenségi szabályokról,  
n) tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,  

 
6.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
 

8.§ 

Az alakuló ülésen a polgármester illetményére (tiszteletdíjára) 
költségtérítésére a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága tesz javaslatot. 
 

7.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 8.§ (7) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
 

8.§ 
(7) A Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak névsorát jelen rendelet 

l. melléklete tartalmazza. 
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8.§ 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 20.§ (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
20.§ 

 

(3) Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben szabályozott eseteken kívül:  

a) hatáskör átruházásához,  
b) önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, bérbeadásához, 

más módon történő hasznosításához, vállalkozásba történő 

beviteléhez, megterheléséhez és a hitel felvételéhez.  
 

9.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 

22.§ 
 

(1) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. 
Először a polgármester az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a 
nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok 

számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők 
számával. 

 
 

10.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
                                          

22. § 
 
(2) Név szerinti szavazás tartható:  

a) hitel felvétele esetén,  
   b) vagyon hasznosítása, megterhelése, értékesítése esetén, 
  c) törvény által előírt esetekben 

 
11.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
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                                                         22. §  

(3) Név szerinti szavazásnál a polgármester ABC sorrendben felolvassa a 
képviselők nevét. Név szerinti szavazás esetén igennel vagy nemmel 

lehet szavazni.  A név szerinti szavazásról készült listát a 
jegyzőkönyvvezető írja alá és a Képviselő-testület üléséről készült 
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.  

 
12.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (4) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
                                          
                                                      

22. § 
(4) Azokban az ügyekben, melyekben ezt törvény lehetővé teszi a 

képviselő-testület bármely tagja ügyrendi javaslattal indítványozhatja 
titkos szavazás tartását. 

 

 
13.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
                                          
                                                      

22. § 
(5) Titkos szavazás esetén a szavazás lebélyegzett szavazólapon, urna 

igénybevételével történik. A titkos szavazással kapcsolatos teendőket 
az Ügyrendi Jogi és Etikai Bizottság tagjai látják el. Távollétük esetén a 
képviselő-testület a szavazást lebonyolító bizottságot 3 főre kiegészíti.  

 
 

14.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
                                          

                                                      
22. § 

(6) A titkos szavazás során érvénytelen szavazatnak számít, ha a szavazó 

az urnába dobott szavazólapot nem töltötte ki, vagy ha a szavazó 
szándékát szavazólapról nem lehet megállapítani. 
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15.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (7) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
                                          

                                                      
22. § 

(7) A titkos szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti a képviselő-

testülettel. 
 

 
16.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (8) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  
                                          
                                                      

22. § 
(8) A titkos szavazás során felhasznált szavazólapokat zárt borítékban kell 

elhelyezni, a zárt borítékot a titkos szavazást lebonyolító bizottságnak 

alá kell írnia és a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

17.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:   

                                          
                                                      

22. § 

(9) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:  
 
 a) a szavazás helyét, napját, 

b) a szavazással kapcsolatos teendőket ellátó bizottság tagjainak 
nevét, 

 c) a szavazás eredményét, 
 d) a szavazás során felmerült körülményeket, 
 e) a titkos szavazást lebonyolító bizottság tagjainak aláírását. 

 
                                                       
 

18.§ 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ - a az alábbi (10) bekezdéssel 
egészül ki:     
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22. § 

 
(10) A személyes érintettség bejelentése egyben a döntéshozatalból történő 

kizárásra vonatkozó indítvány is. A bejelentést követően a 
polgármester a kizárásra vonatkozó indítványt szavazásra bocsátja. A 
kizárásról a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt. 

Amennyiben az érintett bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt 
venni, nem kell külön döntést hozni a kizárásról.  

 

 
19.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 22.§ - a az alábbi (11) bekezdéssel 

egészül ki:     
                                          

22. § 
(11) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség 

elmulasztásának kivizsgálására – annak ismertté válását követően 

azonnal – a Képviselő-testület ügyrendi vizsgálat lefolytatását rendeli 
el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi, Jogi és Etikai Bizottság 
hatáskörébe tartozik. A bizottság eljárása során biztosítja az érintett 

képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését. A 
bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a 

Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. Abban az 
esetben , ha a személyes érintettség a döntés meghozatalát 
befolyásolta a Képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen 

érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. 
 

20.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 31.§ - a az alábbi (5) bekezdéssel 
egészül ki:     
                                                      

31. § 
(5) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy 

határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal nem 
hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi ügyekben: 

a) szociális ügyek, 

b) gyermekvédelmi ügyek. 
 
 

21.§ 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 31.§ - a az alábbi (6) bekezdéssel 
egészül ki:     

                                          



8 
 

                                                      

31. § 
(6) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása 

mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati 
ügyekben: 

a) pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a 
következő ülésig lejár, 

b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges 

élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, 
ha az elhárítás miatt intézkedést kell hozni. 

 
 

22.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 31.§ - a az alábbi (7) bekezdéssel 
egészül ki:     
                                                      

                                                  31. § 
(7) A polgármester kötelezettségvállalása ügyletenként nem haladhatja 

meg a 500.000 forint összeget. 

 
 

23.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 35.§ - a helyébe a következő 
rendelkezés lép:   

                                          
                                                      

35. § 

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 
Szervezési és Önkormányzati Iroda, 
Lakosságszolgálati Iroda, 

Adó Iroda, 
Kincstár és Vagyonkezelési Iroda. 

 
(2) Az iroda vezetését irodavezető látja el. 
 

 
24.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 36.§ - a helyébe a következő 

rendelkezés lép:   
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36. § 

 
A Demecseri Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

Hétfő: 7.30 órától – 16.00 óráig   
Kedd: 7.30 órától – 16.00 óráig  
Szerda: 7.30 órától – 17.00 óráig 

Csütörtök: 7.30 órától – 16.00 óráig  
 Péntek: 7.30 órától – 12.30 óráig, mely tartalmazza a napi 30 perces 

munkaközi szünetet. 

 
 

25.§ 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 37.§ - a helyébe a következő 
rendelkezés lép:   

                                                      
                                                      37. §  
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:  

Hétfő: 8.00 órától – 12.00 óráig  
Kedd: 8.00 órától – 12.00 óráig 
Szerda: 8.00 órától – 17.00 óráig  

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs 
Péntek: 8.00 órától – 12.00 óráig.  

 
 

26.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 38.§ - a helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
                                          

                                                      
38. § 

Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

biztosítja:  
 

a) a testületi ülések lebonyolításához tárgyalóterem biztosítása, 
b) az ülések jegyzőkönyvei rögzítésének és sokszorosításának, az 

ülés technikai feltételeinek biztosítása, a települési kisebbségi 

önkormányzat iratanyagának irattározása,  
c) a települési nemzetiségi önkormányzat határozatai 

kihirdetése a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott módon, 
d) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 

ellátása,  
e) helyiség biztosítása a települési nemzetiségi önkormányzat 

közmeghallgatásainak végrehajtására. 
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f) a települési nemzetiségi önkormányzat működésének,  

döntéseinek megismertetésére lehetőséget biztosít a 
honlapon.  

                                                   
27.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 39.§ - a helyébe a következő 
rendelkezés lép:   

                                          
                                                      

39. § 
 
(1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatási feladatok és a 

gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére jogi személyiséggel 
rendelkező társulást tart fenn (Gégény, Kék, Székely települések 

önkormányzataival közösen. A társulás feladatait a Demecseri 
Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el.  

 

(2) A Képviselő-testület az óvodai nevelésről jogi személyiséggel rendelkező 
társulást tart fenn Berkesz és Székely községek Önkormányzataival 
közösen. A társulás feladatait a Demecseri Tündérkert Óvoda 

Intézmény látja el.  
 

(3) A Képviselő-testület a központi orvosi ügyelet ellátására Székely - 
Gégény-Berkesz településekkel közösen központi orvosi ügyeletet 
működtet társulási megállapodás alapján. A társulás jogi 

személyiséggel rendelkezik. 
 

(4) Demecser- Kék – Székely – Gégény települések önkormányzatai jogi 
személyiséggel rendelkező ivóvízminőség-javító társulást működtetnek.  
 

(5) A társulások feladat- és hatásköreit, finanszírozását, ellenőrzését az 
egyes társulásokra kötött társulási megállapodások tartalmazzák.  

 

                                                  
 

 
28.§ 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 42.§ (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:   

                                          
42. § 

(4) A költségvetési rendelet elfogadását meg kell, hogy előzze időben az 
önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel, az önkormányzat 
részvételével működő társulásokkal és a települési nemzetiségi 

önkormányzatokkal való egyeztetés.  
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29.§ 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:   

                                          
43. § 

 

(1) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
jogszabályi előírások alapján a Demecseri Polgármesteri Hivatal látja 

el. 
 

30.§ 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011. 

(IV.13. ) önkormányzati rendelet 43.§ (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:   
                                          

43. § 
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szabályok 

irányadóak. 
 

 
31.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését 
követő napon hatályát veszíti.  

(2) Hatályát veszíti a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendeletének 8.§ (1) 
bekezdése. 

 
 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 

polgármester        jegyző 
 

 
A rendeletet 2013. december 21. napján kihirdettem 
 

 
         Barabás Jánosné dr. 
          jegyző 
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1. melléklet a 16/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez  

 
 
A Képviselő-testület és bizottságok tagjainak névsora: 

 
1. Kiss Gyula polgármester 

2. Mák János alpolgármester 
3. Bartha Zoltán képviselő 
4. Farkasné Takács Ilona képviselő 

5. Fábián Magdolna képviselő 
6. Lengyel Lászlóné képviselő 

7. Nagy József képviselő 
 
Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 

 
Elnök: Lengyel Lászlóné 
Tag: Bartha Zoltán 

Tag: Fábián Magdolna 
Tag: ifj. Mák János 

Tag: Czinke Sándor 
 
 

Szociális és Egészségügyi Bizottság: 
Elnök: Bartha Zoltán 
Tag: Farkasné Takács Ilona 

Tag: Lengyel Lászlóné 
Tag: Balogh István Csaba 

Tag: Szép József 
 
Ügyrendi, Jogi és Etikai Bizottság: 

 
Elnök: Fábián Magdolna 

Tag: Lengyel Lászlóné 
Tag: Nagyidai József Attila 
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3. melléklet a 16/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez  
 

Az önkormányzat által ellátott feladatok megnevezése és szakfeladat száma  
 

                              360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

421100 Út, autópálya építése 

470001 Könyv-kiskereskedelem 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

562100 Rendezvényi étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562919 Egyéb étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000 Zöldterület-kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

841191 Nemzeti ünnepek programjai 

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és 

belvíz esetén) 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
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862211 Járó betegek gyógyító szakellátása 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 

megteremtését célzó programok 

890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató 

programjai 

890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 

890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

                                     900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

960301 Hadisírok létesítése, gondozása 

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
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INDOKOLÁS 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 
1- 2.§ 

A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2013. március 1. napjától önálló hivatal. 

                   Berkesz községgel a körjegyzőség megszűnt. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: 

Mhötv. ) 84.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a polgármesteri hivatal 
megnevezése: települési polgármesteri hivatal esetén: Demecseri 
Polgármesteri Hivatal. 

 
3.§ 

2013. január 1. napjától  a gimnáziumi, a művészeti oktatás állami 
fenntartás alá került. Így változott az önkormányzat önként vállalt feladatai. 

 

4.§ 
A rendelet 3. melléklete részletesen tartalmazza az önkormányzat által 
ellátott feladatokat a szakfeladat számmal megjelölve. 

 
 

5- 6.§ 
A következő önkormányzati ciklusba változik a polgármester költségtérítésére 
vonatkozó szabály. A költségtérítésen belül megszűnik a költségátalány és 

helyette egyösszegű költségtérítés megállapítására lesz lehetőség. Ennek 
mértéke: a polgármester illetményének 15 %-a. Célszerű már most is a 

költségátalány szó helyett a költségtérítés szót használni.  
 
 

7.§ 
2013. november 24. napjától megváltozott a Pénzügyi, Intézményfenntartói 
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökének a személye. 

 
8.§ 

A jelenleg hatályos rendelet szerint minősített többség szükséges az 
összeférhetetlenség kimondásához is. Az Mhötv. 50. §-a tartalmazza ezt a 
szabályt, így annak a helyi rendeletben való megismétlésére nincs lehetőség. 

 
9.§ 

Az Mhötv. 48. § (2)  bekezdése alapján a nyílt szavazás módjáról kötelező a 

szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni.  
 

 
10- 11.§ 

Az Mhötv. 48.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület név szerint szavaz a 

képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást 
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rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

esetekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti 
és működési szabályzat rendelkezik. 

 
12-13-14-15-16-17.§ 

Az Mhötv. 48. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 46. § 
(2) bekezdésben foglalt ügyekben. 
 

 
18-19.§ 

Az Mhötv. 49.§ (2) bekezdése értelmében a szervezeti és működési 
szabályzatban kötelező megállapítani a személyes érintettség bejelentése 
elmulasztásának a jogkövetkezményeit. 

 
 

20.§ 
Az Mhötv. 68. § ( 2 ) bekezdése alapján : „ Amennyiben a képviselő-testület 
– határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást 

követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – a 42. §-
ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a 

döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 
 

21.§ 
Az Mhötv. 68. § ( 3 ) bekezdése alapján: „ A polgármester a képviselő-
testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek 

kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan 
– a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 
 

22.§ 

Az Mhötv.  68. § (4 ) bekezdése alapján : „A polgármester önkormányzati 
rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, 
döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 
                                                                           

23.§ 
Az adóigazgatási tevékenységet jelenleg a Kincstár, Adó- és Vagyonkezelési 

Iroda látja el. Szakember- megtartás érdekében szükséges önálló Adó Iroda 
kialakítása.   

 

24- 25.§ 
A Demecseri Polgármesteri Hivatal munkarendjére és ügyfélfogadási rendjére 
vonatkozó szabályok számozása változott meg. 

 
26.§ 

 
Törvényi változás miatt a kisebbségi elnevezés nemzetiségi elnevezésre 
változott. 
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27.§ 
Az Mhötv. 146. § (1 ) bekezdése alapján az önkormányzatoknak a 

társulásaikat 2013. június 30 napjáig felül kellett vizsgálni. 2013. július 1. 
napjától csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. 
Ezen törvényi kötelezettségnek Demecser Város Önkormányzata eleget tett 

és ennek átvezetése történik meg a szervezeti és működési szabályzatban. 
 

28.§ 

Törvényi változás miatt a kisebbségi elnevezés nemzetiségi elnevezésre 
változott. 

 
29.§ 

Az 1- 2 §-oknál leírtak az irányadóak. 

 
30.§ 

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályokat az Mhötv. 
tartalmazza. 
 

31.§ 
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

I. TÁRSADALMI HATÁSOK: 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének társadalmi hatása egzakt módon 
nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az önkormányzat képviselő-
testületét alkotó települési képviselők által gyakorolható jogokra és 
kötelezettségekre. A helyi szabályozás célja, hogy a képviselők jelen rendeletben 
szabályozott módon végezhessék el a jogszabályban előírt feladataikat, 
képviselhessék választójukat. 

 
II.GAZDASÁGI HATÁSOK: 
 
A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása nincs. 

 

III.   KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 
 
A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs.  

 
IV.KÖRNYEZETI HATÁSOK 

 
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 

 
V.EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.  

 
VI.ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 
A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. 
Az adminisztráció vezetését a Demecseri Polgármesteri Hivatal meglévő személyi 
állománya fogja végezni, az nem igényel többlet létszám alkalmazását a fenntartó 
részéről. 

 
VII.JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 
JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 
A rendelet megalkotása kötelező. 2013. január l-jén hatályba lépett Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. Ezen törvény 
meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a szervezeti és működési 
szabályzatban kell szabályozni. 
A jogalkotás elmaradásának várható következménye: 
A jogszabály alkotás elmulasztása miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívást tehet. 
  

 IX. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,     
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
JEGYZŐJE 

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

Száma: 1420-9/2013.  Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 

Melléklet: 4 db. 
 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 

SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
SPORTEGYESÜLET 

 
DEMECSER 
 

Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az 

önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. 
 
Mellékelten megküldöm  

 
1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13. önkormányzati rendelet módosításáról, 
 

2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról,  

 
3) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a  
 

4) Demecser Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából. 
 

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. december 20 napján 
tárgyalja.  
 

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. december 19. napján 
(csütörtök) 12 óráig megküldeni.  

 
 
Demecser, 2013. december 16. 

 
      Tisztelettel: 

        Barabás Jánosné dr.sk. 
         jegyző 
 


