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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 1. melléklete rögzíti az önkormányzat 
kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait.  
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet 2. §-a, valamint a Kincstár Központ és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által egyeztetett lista szerint bizonyos kormányzati funkciók 
nem szerepelhetnek az önkormányzati SzMSz-ben, ezeket törölni szükséges, erre tekintettel 
indokolt az SzMSz 1. mellékletének módosítása. 
 
Az SzMSz 33. §-ának (2) bekezdése szerint az Ifjúsági és Sport Bizottság feladat- és 
hatáskörébe tartozik a település ifjúságát érintő feladatok ellátásánál való közreműködésen, 
továbbá a tömeg- és versenysport segítésén túl a helyi kulturális feladatok ellátásánál történő 
közreműködés is. Balázs Zoltán, a Bizottság elnöke erre tekintettel javasolta, hogy a kulturális 
feladatkörre utalás is szerepeljen a Bizottság nevében. A tervezet szerint a Bizottság új neve: 
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és az SzMSz módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2014. december 11. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

polgármester 
 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2014. (_______) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdésében szereplő az „Ifjúsági és 
Sport Bizottsága” szövegrész helyébe az „Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága” szöveg 
lép. 
(2) Az R. 30. § c) pontjában és a 33. § (1) bekezdésében szereplő az „Ifjúsági és Sport 
Bizottság” szövegrész helyébe az „Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság” szöveg lép. 
 

2. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________ 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



1. melléklet 
1. melléklet a 17/2014.(X. 22.) önkormányzati rendelethez 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által ellátandó feladatok 

 
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
11. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
12. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
13. sport, ifjúsági ügyek; 
14. nemzetiségi ügyek; 
15. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
16. hulladékgazdálkodás; 
17. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 
 
A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott 
módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 
feladatellátásba történő bevonását. 
 
Az Önkormányzat önként vállalt feladata mindaz, amit a Képviselő-testület évente a 
költségvetési rendeletében meghatároz. 
 
Más szervezet útján kötelezően ellátott feladatok 

- Települési vízellátás (ellátja: Alföldvíz Zrt.) 
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ellátja: Alföldvíz Zrt.) 
- Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ellátja: Csongrád Megyei 

Településtisztasági Kft.) 
- Háziorvosi alapellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.) 
- Háziorvosi ügyeleti ellátás 
- Iskola-egészségügyi ellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.) 
- Fogorvosi alapellátás (ellátja: Dentallium Bt.) 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____ /2014. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez  

 
Társadalmi hatás: nincs. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontja szerint a helyi önkormányzat meghatározza szervezeti és működési rendjét. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdésében – valamint egyéb rendelkezéseiben - foglaltak előírják a 
szervezeti és működési szabályzat által szabályozandó témaköröket. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Kiszombor, 2014. december 11. 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 
 



INDOKOLÁS 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

____ /2014. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet 2. §-a, valamint a Kincstár Központ és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által egyeztetett lista szerint bizonyos kormányzati funkciók 
nem szerepelhetnek az önkormányzati SzMSz-ben, ezeket törölni szükséges, erre tekintettel 
indokolt az SzMSz 1. mellékletének módosítása. 
 
Az SzMSz 33. §-ának (2) bekezdése szerint az Ifjúsági és Sport Bizottság feladat- és 
hatáskörébe tartozik a település ifjúságát érintő feladatok ellátásánál való közreműködésen, 
továbbá a tömeg- és versenysport segítésén túl a helyi kulturális feladatok ellátásánál történő 
közreműködés is. Erre tekintettel célszerű, hogy a kulturális feladatkörre utalás is szerepeljen 
a Bizottság nevében. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. december 11. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 

 
 


