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módosítása
Mell.:1 pld. rendelet-tervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)
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 Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2015.(IX. 29.) KNÖT
határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, valamint elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatot, amely alapján
az SzMSz vonatkozó rendelkezését is módosítani kell a Szociális, Egészségügyi és
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében.
2. Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt.
Az elfogadott törvény értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1jétől: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és
gyermekjóléti központ keretében.
A települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások,
általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal
székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi
településen. A szolgálat vonatkozásában társulási formában történő feladatellátás esetében
figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét bontani.
Mivel a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy
szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint
feladat-ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket,
vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük.
A Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulásban társult
települések, Ferencszállás és Klárafalva közös önkormányzati hivatalhoz tartoznak, amelynek
székhelye Kübekháza és ide tartozik még Tiszasziget is, ezen közös hivatalhoz tartozó
települések a szegedi járás részét képezik.

Fentiekre tekintettel a jövő évtől a családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat
nem lehet a Társulás keretei között ellátni, így a Társulási megállapodás vonatkozó részeit
módosítani kellett 2016. január 1-jei hatállyal, amelyet a Képviselő-testület 163/2015.(IX.
29.) KNÖT határozatával megtett.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2016. január 1-jétől az alábbiak maradnak:
a) az Szt. 62. §-ában meghatározott étkeztetés,
b) az Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 65/F. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása,
d) a Gyvt. 42-42/A. §-aiban meghatározott bölcsődei ellátás,
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott
óvodai ellátás.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot jövő évtől intézményi keretek nélkül
(kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok között célszerű szerepeltetni, ezzel
kapcsolatban módosításra szorul az SzMSz 1-2. melléklete, valamint a 6775 Kiszombor,
Óbébai u. 11. (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) ingatlan kötelező önkormányzati
feladatellátás telephelyekénti megjelölése szükséges.
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, 2015. október 22.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2015. (_______) 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.) 1. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd)
alponttal egészül ki:
„bd) 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11. (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat).”
2. §
Az R. 32. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) az önkormányzati ösztöndíjrendszer előzetes bíráló bizottságaként
ca) a beérkezett pályázatok elbírálását előkészíti, valamint javaslatot tesz a képviselőtestületnek a támogatott pályázatok rangsorára (A és B típusú pályázat),
cb) javaslatot tesz a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú
pályázat),
cc) előkészíti az ösztöndíjasok szociális rászorultságának évente egyszeri kötelező
felülvizsgálatát (B típusú pályázat).”
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § és a 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
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, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható
meg;
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
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.)

Megyei

2. melléklet
2. melléklet a 17/2014.(X. 22.) önkormányzati rendelethez
A társulási megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek
nélkül (kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata társulási megállapodások keretében ellátott
önkormányzati feladatai
1.1. Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás
(székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.) keretében:
1.1.1. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
1.1.2. óvodai ellátás
1.2. Makói Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 6900 Makó. Széchenyi tér 22.)
keretében:
1.2.1. belső ellenőrzés kialakítása, működtetése
1.2.2. ügyeleti szolgálat
1.3. Egyéb társulások keretében:
1.3.1. hulladékgazdálkodás:
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
1.3.2. egyes környezetvédelmi feladatok ellátása:
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
1.3.3. szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás megvalósítása:
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás
székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
1.3.4. ivóvízminőség-javító program megvalósítása
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
2.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által saját intézményi keretben ellátott
feladatok
2.1.1. Intézmény neve: Kiszombori Polgármesteri Hivatal
székhelye: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
2.1.1.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
2.1.1.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
2.1.1.3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
2.1.1.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
2.1.2. Intézmény neve: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda
székhelye: 6775 Kiszombor, József A. u. 19.

2.1.2.1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2.1.2.2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.1.2.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
2.1.2.4. Óvodai intézményi étkeztetés
2.2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által a Kiszombor Térségi Szociális,
Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás intézményi keretében ellátott
feladatok
2.2.1. Intézmény neve: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
székhelye: Kiszombor, Óbébai u. 11.
2.2.1.1. Idősek, demens betegek nappali ellátása
2.2.1.2. Gyermekek napközbeni ellátása
2.2.1.3. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
2.2.1.4. Szociális étkeztetés
2.2.1.5. Házi segítségnyújtás
3.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által intézményi keret nélkül (törzskönyvi
nyilvántartásban szerepeltethető kormányzati funkción) ellátott feladatok
3.1.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
3.1.2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
3.1.3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.1.4. 045120 Út, autópálya építése
3.1.5. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.1.6. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
3.1.7. 064010 Közvilágítás
3.1.8. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3.1.9. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
3.1.10. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
3.1.11. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
3.1.12. 082044 Könyvtári szolgáltatások
3.1.13. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
3.1.14. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
3.1.15. 083030 Egyéb kiadói tevékenység
3.1.16. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
3.1.17. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3.1.18. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
3.1.19. 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
3.1.20. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása
3.1.21. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
3.1.22. 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
3.1.23. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
3.1.24. 107051 Szociális étkeztetés
3.1.25. 107052 Házi segítségnyújtás
3.1.26. 107054 Családsegítés
3.1.27. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3.1.28. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
3.1.29. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3.1.30. 041236 Országos közfoglalkoztatási program
3.1.31. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
3.1.32. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
____ /2015. ( ______ ) 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, 2015. október 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

INDOKOLÁS
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2015.(IX. 29.) KNÖT
határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, valamint elfogadta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatot,
amely alapján az SzMSz vonatkozó rendelkezését is módosítani kell a Szociális,
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot jövő évtől intézményi keretek nélkül
(kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok között célszerű szerepeltetni, ezzel
kapcsolatban módosításra szorul az SzMSz 1-2. melléklete, valamint a 6775 Kiszombor,
Óbébai u. 11. (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) ingatlan kötelező önkormányzati
feladatellátás telephelyekénti megjelölése szükséges.
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, 2015. október 22.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

