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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 rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiakra tekintettel szükséges 
módosítani: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (I. 27.) 
önkormányzati rendeletével módosította az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletét, amely alapján az SzMSz vonatkozó rendelkezését 
módosítani kell a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök tekintetében. 
 
2. A lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályozásáról szóló rendelet megalkotásával a 
támogatás iránt benyújtott kérelmet a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság előzetesen véleményezi. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet vitassa meg és az SzMSz-t módosító rendeletet a melléklet 
szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (I. 27.) 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. § 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) 
alponttal egészül ki: 
 
„ae) a lakáshoz jutás helyi támogatása iránt benyújtott kérelmeket;” 
 

2. § 
 

 
Az R. 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki: 
 
„ah) az eseti gyógyszertámogatásra” 
 

3. § 
 
Az R. 38. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) rendszeresen nyújtott gyógyszertámogatásra,” 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
 

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

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____ /2016. ( ______ ) 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 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, 2016. március 24. 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



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

____ /2016. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosításával Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
rendelkezését is módosítani kell a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök 
tekintetében. 
 
A lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályozásáról szóló rendelet megalkotásával a 
támogatás iránt benyújtott kérelmet a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság előzetesen véleményezi. 
 
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, 2016. március 24. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 
 


