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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                 Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor nagyközség főterén helyezkedik el a Helytörténeti Gyűjtemény műemléképülete, 
mely Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi.

„A néprajzi tárgyak gyűjtése 1982-ben indult meg, amikor megalakult az első helytörténeti 
szakkör  Endrész  Erzsébet  vezetésével.  Az  anyag  egyre  gyűlt  az  általános  iskolában,  de 
szükség volt megfelelő elhelyezésükre - erre a célra jelölték ki a falu központjában a volt 
magtárépületet. Itt nyitották meg 1985-ben a Helytörténeti Gyűjteményt. Az időközben rossz 
állapotba került épületet Kiszombor fennállásának 750. évfordulójára felújították, a kiállítást 
újrarendezték,  bővítették a néprajzi anyagot,  és 1997. szeptemberében újra megnyitották a 
látogatók számára.” – olvasható a www.vendegvaro.hu internetes oldalon.

2010.  évben a „Műemléképület  felújítása  Kiszombor  főterén”  projekt  keretében,  pályázati 
forrás  igénybevételével  a  Helytörténeti  Gyűjtemény  felújítása  megtörtént  196,55  m2 

alapterületen  az  épületet  körülvevő  zöldfelületek  megújításával  és  növelésével  2473  m2 

területen.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának nem tartozik kötelező önkormányzati  feladatai 
körébe  muzeális  tevékenység  folytatása,  azonban  tekintettel  arra,  hogy  a  Helytörténeti 
Gyűjtemény  működik,  ezért  célszerű  a  múzeumi  tevékenység  felvétele  önként  vállalt 
feladataink közé. 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  10.  §  (2) 
bekezdése alapján:
„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – 
önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv kizárólagos hatáskörébe.  Az önként vállalt  helyi  közügyekben az önkormányzat 
mindent  megtehet,  ami  jogszabállyal  nem  ellentétes.  Az  önként  vállalt  helyi  közügyek 
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 
források terhére lehetséges.”

http://www.vendegvaro.hu/


Tekintettel  arra,  hogy  a  feladat  vállalása  nem  veszélyezteti  a  kötelező  önkormányzati 
feladatok  és  hatáskörök  ellátását,  finanszírozása  saját  bevételek  terhére  megoldott,  ezért 
javaslom a múzeumi tevékenység vállalását.

A  feladat  vállalásáról  határozati  formában  szükséges  dönteni,  illetve  a  vonatkozó 
szakfeladatokat  szerepeltetni  kell  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló rendeletben.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  döntését 
meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. április 18.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Múzeumi tevékenység feladat önként vállalása

_____/2013.(____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  múzeumi 
tevékenység feladat önként vállalása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján önként 
vállalja az alábbi feladatköröket:

 múzeumi gyűjteményi tevékenység (szakfeladatrend szerinti besorolása: 910201),
 múzeumi kiállítási tevékenység (szakfeladatrend szerinti besorolása: 910203).

Fenti  tevékenységek  ellátása  az  önkormányzati  tulajdonú  Helytörténeti  Gyűjteményben 
történik,  a  tevékenységek  ellátása  nem  veszélyezteti  a  törvény  által  kötelezően  előírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a 
célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár



TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2013. (_______) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 143.  §  (4)  bekezdés  a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, 
a  szervezetének  kialakításával  és  működési  rendjének  meghatározásával  kapcsolatos 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2013.(III.  27.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 1.3.7. és 1.3.8. pontokkal egészül ki: 
„ 1.3.7. 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
1.3.8. 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység”

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon 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 
8/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

____ /2013. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez 

Társadalmi  hatás:  A  múzeumi  tevékenység  vállalásával  az  Önkormányzat  biztosítja  a 
lakosság részére a feladat ellátását.

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:  A Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése alapján:
„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – 
önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv kizárólagos hatáskörébe.  Az önként vállalt  helyi  közügyekben az önkormányzat 
mindent  megtehet,  ami  jogszabállyal  nem  ellentétes.  Az  önként  vállalt  helyi  közügyek 
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 
források terhére lehetséges.”

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

Kiszombor, 2013. április 18.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



INDOKOLÁS
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

____ /2013. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának nem tartozik kötelező önkormányzati  feladatai 
körébe  muzeális  tevékenység  folytatása,  azonban  tekintettel  arra,  hogy  a  Helytörténeti 
Gyűjtemény  működik,  ezért  célszerű  a  múzeumi  tevékenység  felvétele  önként  vállalt 
feladataink közé. 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  10.  §  (2) 
bekezdése alapján:
„(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – 
önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv kizárólagos hatáskörébe.  Az önként vállalt  helyi  közügyekben az önkormányzat 
mindent  megtehet,  ami  jogszabállyal  nem  ellentétes.  Az  önként  vállalt  helyi  közügyek 
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 
források terhére lehetséges.”

Az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2013.  (III.  27.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklete  1.3.  pontja  tartalmazza  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzata  által  önként  vállalt  feladatait,  a  múzeumi  tevékenységgel  kapcsolatos 
szakfeladatokat szükséges itt szerepeltetni.

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, 2013. április 18.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző


