
  

 
Előterjesztés 

 
Tárgy: Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló     
           6/2011(III.24) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43.§.(3) bekezdése szerint a képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja, vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét 
A képviselő-testület az alakuló ülésen  felhívta a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre 
készítse el az SzMSz módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  
A rendelet-tervezet az alábbi módosításokat tartalmazza. 
1.§.  Az önkormányzat gazdasági társasága 2014. október 1-jétől a Dunaág Kft helyett a 
Mezőföldvíz Kft. 
2.§. Módosítja az alakuló ülés első napirendi pontját, mivel már nem az alakuló ülésen adja át 
a megbízóleveleket a HVB  Elnöke. 
3.§. A jelenleg hatályos rendeletben a testületi ülésről a lakosságot még,  a helyi kábeltévén 
keresztül is lehetett értesíteni, így természetesen ez a szövegrész már nem szerepelhet a 
rendeletben. 
4.§. Mivel megalakult a Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a képviselő-testület 
ülésére meg kell hívni annak elnökét, aki törvény szerint tanácskozási joggal vesz részt az 
üléseken. 
5.§. Az szmsz 30.§. (1) bekezdésében még a régi önkormányzati törvény ( Ötv.) megjelölése 
szerepel, ezt kell az új önkormányzati törvény (Mötv) megjelölésére módosítani.   
6.§.  A Polgármesteri Hivatal alcímnél a 38.§ egészül ki három bekezdéssel, ami az újonnan 
alakult roma nemzetiségi önkormányzat megállapodás szerinti működési feltételeit  és a 
hivatal feladatait rögzíti. 
7.§. Módosítja az l. mellékletet, az 1., 2., 4. számú függeléket. Az 1. melléklet a bizottságok 
feladatait sorolja fel. A pénzügyi bizottság új feladata a képviselőkkel kapcsolatos 
méltatlanság kivizsgálása, javaslattétel a méltatlanság megállapítására. 
Az 1. függelék a képviselő-testület tagjainak névsorát, a 2. függelék a bizottságok tagjainak 
névsorát, a 4. függelék a hatályos rendeleteket tartalmazza, melyeket szintén szükséges 
módosítani. 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás nincs. 
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a helyi önkormányzatokról szóló 
Mötv. kötelező szabályai indokolják, jogalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti 
intézkedést vonhat maga után. 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 



  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tengelic 2014. november 11. 
 
                                                                               Tolnai Lászlóné sk. 
                                                                                    jegyző 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Tervezet 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014(II.12.) önkormányzati 
rendelete a az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2011(III.24) önkormányzati rendelet módosításáról. 
  
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)143. § (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§.(7)  bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép.:  
 (7) Az Önkormányzat tulajdonosi jogkörében alapított gazdasági társasága: Mezőföldi     
Regionális Víziközmű  Kft. 

 
2.§. 

A R. 7.§. (3)   bekezdés a) pontja  helyébe a következő rendelkezés lép.: 
„ Az alakuló ülésen a következő sorrendben” 
a) a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők 
választásának, valamint a polgármester választás eredményéről. 
 

3.§.  
A R. 11.§. (5)   bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép.: 
(5)  Az ülésről a lakosságot a meghívónak hirdetményi formában az önkormányzat 
hirdetőtábláján, elektronikus formában a község hivatalos honlapján való elhelyezésével kell 
értesíteni az ülés kezdete előtt legalább 5 nappal. 

 
4.§. 

(1) A R. 12.§. (1)  bekezdés a következő  d) ponttal egészül ki:  
„ A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:” 
d) Tengelici Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
 
(2)  A R. 12.§.(3) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 
A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához:” 
c)  roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 
 

5.§. 
A R.30.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A képviselőt az Mötv-ben az SZMSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban rögzített jogok 
és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik. 
 

6.§. 
A R. 38.§.(3)-(5)  bekezdéssel egészül ki.: 
 
(3) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Tengelici Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat  részére  munkaidőben ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat- 



  

ellátásához, működéséhez a Tengelici Polgármesteri Hivatal Tengelic Rákóczi u.11. szám 
alatti épület emeletén lévő  helyiségét, valamint az ülések megtartásához a tanácskozótermet. 
A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket az 
Önkormányzat viseli.  
 
(4) A polgármesteri hivatal ellátja  
a) a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével, 
végrehajtásával, valamint 
b) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatokat 
 
(5) A települési nemzetiségi, valamint a települési önkormányzat kapcsolatát a közöttük 
létrejött együttműködési megállapodás szabályozza. 

 
7.§. 

 
(1) A R. 1 melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 
(2) A R. 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép. 
(3) A R. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép. 
(4) A R. 4. számú függeléke helyébe e rendelet 3. számú függeléke lép. 
 

8.§. 
Ez a rendelet 2014. december l-jén lép hatályba, s hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Tengelic 2014. november 10. 
                         
                          
 
                       Gáncs István sk.                                            Tolnai Lászlóné  sk.   
                         polgármester                                                         jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Melléklet a ../2014.(…..) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez 

 
Pénzügyi bizottság 
 

a) véleményezi a költségvetési koncepciót 
b) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves 

beszámolók tervezeteit, valamint a költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót 

c) véleményezi a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült 
előterjesztéseket, 

d) egyéb rendeleteknél a feladatkörét érintő részt véleményezi 
e) megbízás alapján előkészít rendelet- tervezetet. (SZMSZ. 27 .§.(1)bekezdés.) 
f) véleményezi az önkormányzat gazdasági programjának tervezetét, figyelemmel 

kíséri annak megvalósulását 
g) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, csökkenés/ alakulását, értékeli az 
azt előidéző okokat. 

h) figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat által nyújtott támogatások 
megítélését, felhasználását, elszámolását. 

i) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. 

j) javaslatot tesz a polgármester illetményére, javadalmazására 
k) elvégzi a polgármester és a képviselő vagyonnyilatkozatának vizsgálatát, 

nyilvántartását és ellenőrzését. 
l) elvégzi a képviselők összeférhetetlenségének vizsgálatát  
m) kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, a 

méltatlanság megállapítására javaslatot tesz a képviselő-testületnek 
 
Szociális bizottság 
 

a) feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket véleményezi, 
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a 

képviselő-testület hatáskörbe utalt szociális ellátások biztosításával kapcsolatos 
feladatok, döntések, kivéve a SZMSZ. 4.§. (4) bekezdés c)és d)  pontjában valamint 
(6) bekezdésében szabályozottakat. 

c) megbízás alapján előkészít rendelet- tervezetet. (SZMSZ. 27 .§.(1)bekezdés.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1. számú függelék a …/2014(…) önkormányzati rendelethez 
1. számú függelék a 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez 
                                                         
 
A képviselő-testület tagjainak névsora 
 
Polgármester: 
  
Gáncs István 
 
Alpolgármester: 
 
Kajsza Béla 
 
Képviselők: 
 
Bátainé Réti Márta 
 
Gáncs Tamás József 
 
Kászpári Károly  
 
Müller Tamásné 
 
Szijártó József 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
2. számú függelék a …/2014.(…..) önkormányzati rendelethez 
2. számú függelék a 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez 
 
 
Az önkormányzat állandó bizottságai és  a bizottsági tagok névsora 
 
 
Pénzügyi bizottság 
 
Elnöke: Szijártó József 
 
Tagja: Bátainé Réti Márta  
 
Tagja: Kászpári Károly  
 
 
Szociális bizottság 
 
Elnöke:  Gáncs Tamás József 
 
Képviselő tagjai: Müller Tamásné  
                             
Nem képviselő tagja: Pallóné Király Erika 
                                    
                                    

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

3. számú függelék a ../2014.(…...) önkormányzati rendelethez 
4. számú függelék a 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez 
 
Tengelic Község Önkormányzata hatályos rendeletei módosításokkal, egységes 
szerkezetben 
 

7/1991. ( VI.12. ) Az első lakáshoz jutók külön támogatásáról. 

1/1993. ( I.21. ) Az állattartásról. 

1/1998. ( I.26. ) A gyermekvédelmi támogatási rendszerről. 

10/1999. ( XI.25. ) A helyi iparűzési adóról. 

10/2000. ( VIII.2.) 
A község önkormányzati jelképeiről és 
használatukról. 

18/2000. ( XII.15. ) A kommunális adóról. 

12/2001. ( X.27. ) 
A képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a 
részükre adható szociális, jóléti juttatásokról. 

5/2002. ( VI.26. ) A közművelődésről. 

9/2004. ( V.29. ) Közterületek használata. 

10/2004. ( VII.1. ) Talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, 
eljárási és mentességi szabályokról. 

14/2004. ( VIII.31. ) 
Szekszárd és környéke közös helyi 
hulladékgazdálkodási tervről 

2/2006.(II.16.) 
A község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és 
Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 

13/2007. ( VII.19. ) Hatáskör gyakorlásának átruházásáról. 

20/2007. (XII.19.) A polgármesteri hivatal konyhájáról étkezők 
intézményi térítési díjának megállapításáról 

24/2007. (XII.19.) Helyi jelentőségű védett természeti területek 
védettségének fenntartásáról 

12/2008. (VI.25.) 
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek 
mértékéről 

18/2008. /XII.10./ Az idegenforgalmi adóról  



  

24/2008. (XII.10.) 
A köztisztaság védelméről és a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi 
szolgáltatásokról  

15/2009. (IX.25.) 
Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendeleteinek tartalmi követelményiről 

5/2010(I.27.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

11/2010(IV.21.) Az épített örökség helyi védelméről 

4/2011(II.18.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  

6/2011 (III.24) 
Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

8/2011. (IV.13.)  
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

14/2011. (X.20.)  A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

3/2012. (II.16.)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

7/2012. (IV.19.)  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

14/2012(IX.13.) 
Tengelic Községért kitüntető cím alapításáról és 
adományozásáról 
 

16/2012(X.18.) 
A közterületek nemzeti ünnepeken történő 
fellobogózásának rendjéről 

19/2012. (XI.14.) Tengelic község természeti értékeinek védelméről 

21/2012. (XII.15.)  
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól 

5/2013. (II.15.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

7/2013. (IV.25.) 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

8/2013. (IV.25.) 
A közterületek elnevezéséről valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályairól 

9/2013.  (V.23.) A temetőkr ől és a temetkezésről 

15/2013. (XII.18.) 
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról  

17/2013. (XII.18.) 
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása 
szabályairól 

19/2013. (XII.21.)  
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

2/2014. (II.7.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 



  

5/2014. (III.12.)  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
ellátásáról 
 

7/2014. (V.5.)  
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

9/2014. (VI.26.)  
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról 
 

12/2014. (X.27.) 
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


