LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003
Fax.: 06-(76) - 449-055

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2010. október 28‐i ülésére

Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő‐testület!

A képviselő‐testület újjáalakulásával, a bizottságok felállításával összefüggésben több
olyan operatív kérdés is felmerült, amelyet az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007.(III.21.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) megfelelő módosításával kell és lehet szabályozni.
Az operatív kérdéseken kívül az SZMSZ felülvizsgálatát igényli néhány jogszabályi
változás, illetve néhány asz SZMSZ‐ben jelenleg pontatlanul megfogalmazott szabály is.
Az SZMSZ módosítására a melléklet szerinti rendelettervezettel teszek javaslatot.
A tervezet egyes pontjait az alábbiakban indokolom meg:
Az 1. §‐hoz
Az SZMSZ‐ben kell szabályozni a rendes ülések tartására vonatkozó általános
szabályokat. A képviselőkkel való egyeztetést követően javasolom, hogy a képviselő‐
testület minden hónap első csütörtökjén ülésezzen.
A 2. §‐hoz
Az ülések összehívásának szabályait az SZMSZ 29. §‐a tartalmazza.
A szabályokat javasolom kiegészíteni azzal, hogy a Képviselő‐testület ülésein
tanácskozási jogot javasolok biztosítani és ekként javasolom meghívni a bizottságok
nem képviselő tagjait is. Megítélésem szerint a körültekintő döntéshozatal ezt
megkívánja, illetve azokban az esetekben, amikor esetleg a bizottsági üléseken fel nem
merült érvek kerülnek napvilágra a tanácskozás során, a bizottság tagjai erre ilyen
módon tudnak közvetlenül reagálni.
Az összehívást érintő másik szabálymódosítás, hogy az anyagok kiküldési idejét az ülés
előtt 6 napban javasolom meghatározni. Ez az idő a bizottsági tárgyalásokra való
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felkészüléshez is elegendő, de ugyanakkor az előterjesztések előkészítésére is több időt
hagy, amivel talán ritkábbá tehetők a rendkívüli ülések.

A 3. §‐hoz
Az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza azon önszerveződő közösségek felsorolását,
amelyeket bizonyos, szintén meghatározott napirendekhez tanácskozási joggal meg kell
hívni.
A jelenlegi melléklet tartalmaz néhány már megszűnt egyesületet ezeket javasolom
kivenni a szabályozásból.
A 4. §‐hoz
A polgármesterre átruházott képviselő‐testületi feladat‐ és hatáskörök jegyzékét a 4.
számú melléklet rögzíti.
A jelen előterjesztéssel javasolt melléklet ezt a listát frissíti részben
jogszabályváltozások okán (pl. az időközben megszüntetett méltányossági ápolási díjról
való döntési jogkör kivétele), részben pedig célszerűségi okokból. Ez utóbbi két újabb
jogkörrel ruházza fel a polgármestert:
21. Behajtási engedélyt ad a Lakitelek közútjain alkalmazott behajtást korlátozó
forgalomszabályozási intézkedések esetén, ha a kérelmező állandó lakóhelye a
korlátozással érintett területen belül van.
E pont célszerűségét az az igény támasztja alá, amely az elmúlt év folyamán elrendelt
behajtási korlátozás kapcsán merült fel. Méltatlan helyzethez vezetett ugyanis a
korlátozás olyan, jellemzően alkalmazott sofőrök esetében, akik a településen élnek és
az általuk vezetett gépjárművel innen indulnak munkába (pl. a Volán sofőrjei). Részükre
egyedi elbírálás alapján indokolt lehet behajtási engedélyt adni, amelynek hatáskörét a
polgármesterhez javasolom telepíteni.
Az 5. §‐hoz
SZMSZ‐ünk tartalmazza a Tőserdő településrész utcajegyzékét. Jelen előterjesztésben a
lista pontosítására teszek javaslatot.
Kérem, a fentiek alapján a rendelet‐tervezetet szíveskedjenek elfogadni!
Lakitelek, 2010. október 20.

Felföldi Zoltán
LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK
/2010. (X. .) számú rendelete
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az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2003.(IV.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő‐testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében,
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2003.(IV.24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az SZMSZ 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő‐testület szükség szerint, július és augusztus hónapok kivételével
minden hónap első csütörtökjén ülésezik."

2. §
(1) Az SZMSZ 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő‐testület ülését 6 nappal előbb a helyben szokásos módon a
lakosság tudomására kell hozni.”
(2) Az SZMSZ 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő‐testület ülésére – a képviselőkön kívül ‐ minden esetben
tanácskozási joggal meg kell hívni:
a./ a jegyzőt,
b./ az aljegyzőt,
c./ a napirendek előadóit,
d./ a napirend tárgyalásában érintett személyeket,
e./ a bizottságok nem képviselő tagjait,
f./ az 1. számú mellékletben felsorolt önszerveződő közösségek
képviselőit, a mellékletben megjelölt témakörben előterjesztett
napirendek esetében.
(3) Az SZMSZ 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselők és a valamely napirendben érintett (érdekelt) meghívottak az
ülés előtt 6 nappal kapják meg az ülés meghívóját és az írásos előterjesztéseket.
Az előterjesztések a képviselők részére elektronikus úton is továbbíthatók.”
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3. §
Az SZMSZ 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő‐testület üléseire tanácskozási
joggal meghívandó önszerveződő közösségek
Szervezet neve

A szervezet által érintett napirend
tárgyköre
Lakiteleki Faluszépítő Egyesület
településfejlesztés koncepcionális, rövid és
középtávú kérdései
Lakiteleki Torna Egylet
sport
Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Klub
sport
Mozgáskorlátozottak Bács‐Kiskun Megyei szociális ellátásokra irányuló
Egyesülete Lakiteleki Csoport
rendelettervezetek, koncepciók
Nőbizottság
szociális ellátásokra irányuló
rendelettervezetek, koncepciók
Tisza Nyugdíjas Klub
szociális ellátásokra irányuló
rendelettervezetek, koncepciók
Polgárőrség
közbiztonságot érintő napirendek
Szikra Horgászegyesület
Sport, településfejlesztés
TÖLGY Alapítvány
Ifjúságplolitikai, kulturális
rendezvényszervezési ügyek
Tölgyfa Sport Egyesület
sport
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács‐ szociális ellátásokra irányuló
Kiskun Megyei Egyesülete Lakiteleki rendelettervezetek, koncepciók
Csoportja

4. §
Az SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT KÉPVISELŐ‐
TESTÜLETI FELADAT‐ ÉS HATÁSKÖRÖK
I.
A POLGÁRMESTER DÖNT:
1. Megköti az önkormányzat nevében a mezőgazdasági rendeltetésű földterületekre
vonatkozó haszonbérleti szerződést.
2. Az éves költségvetési rendeletben meghatározott céltartaléknak ‐ célnak ‐ megfelelő
felhasználásáról.
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3. A költségvetési előirányzat erejéig megköti a forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes törzsvagyontárgyak pótlására, létesítésére, gyarapítására irányuló
szerződéseket.
4. Amennyiben az ingóvagyontárgy átszervezés, vagy feladatváltozás miatt feleslegessé
válik, annak hasznosításáról gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az
önkormányzat költségvetését illeti meg.
5. A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, szükség
szerint intézkedést kezdeményez.
6. A költségvetésből rendelkezésre bocsátott pénzeszközök keretein belül ‐ az utak
forgalmának és jelentőségének sorrendjét figyelembe véve ‐ gondoskodik arról, hogy
közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és
kulturált legyen.
7. A költségvetési rendeletben elkülönített polgármesteri céltartalék terhére, az 500
eFt‐ot meg nem haladó összegű támogatás elnyerésére irányuló pályázat
benyújtásáról a Pénzügyi Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
véleményének kikérésével dönt.
8. A költségvetési törvényben megállapított, két éven belüli kis összegű követelés éven
belüli háromszori behajtására tett intézkedés eredménytelensége esetén a követelés
törléséről dönt.
9. Az egy évet meghaladóan keletkezett 10 eFt alatti kisösszegű követelésnél, az
évenkénti háromszori felszólítás eredménytelensége esetén, a törlésről dönt.
10. Gondoskodik az önkormányzati vagyon hasznosításáról az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.(V.27.)
önkormányzati rendelet által szabályozott körben.
11. A forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de
legalább 5 évenként felülvizsgálja a forgalmi rendet és ha szükséges azt, módosítja.
12. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága
elleni védekezésről.
13. Gondoskodik az út elbontásáról, ha az út megszüntetését engedélyezték és az más
célra nem hasznosítható, hozzájárul az út felbontáshoz.
14. Részt vesz a közút használatában érdekelt magánszemélyek és jogi személyek helyi
lakossági érdeket szolgáló ‐ közút építésére irányuló ‐ együttműködésében.
15. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti ‐ a részt vevő által vállalt
anyagi hozzájárulás mértékéig ‐ az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a
közút használatában érdekelt magánszemélyt, vagy jogi személyt, ha az útépítési
együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz.
16. Eljár az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár ‐ polgárjog általános
szabályai szerinti ‐ megfizetése érdekében.
17. Intézkedhet a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát
lényegesen nem akadályozó módon mozgatható hóvédmű, illetőleg ‐ kártalanítás
ellenében ‐ azon, az alatt vagy felett műtárgy, közúti jelzés elhelyezése és fenntartása
iránt.
18. Elrendelheti útellenőri szolgálat működését ‐ a közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter által megállapított keretek között ‐ meghatározza az útellenőri szolgálat
működésének feltételeit.
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19. Dönt az egy millió forint értékhatár alatti, kisebb jelentőségű közlekedési, úthálózat‐
fejlesztési, közműfejlesztési és zöldterület kialakítására vonatkozó tervekben.
20. Hozzájárul, mint a közút kezelője a 40 tonna össztömeget vagy a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túl méretes, illetve lánctalpas jármű helyi
közúton való közlekedéséhez.
21. Behajtási engedélyt ad a Lakitelek közútjain alkalmazott behajtást korlátozó
forgalomszabályozási intézkedések esetén, ha a kérelmező állandó lakóhelye a
korlátozással érintett területen belül van.
22. Hozzájárul a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez,
23. A képviselő‐testület rendelete alapján dönt a közterület‐használat engedélyezéséről.
24. Dönt a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról.
25. Gondoskodik közvillamossági berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről.
26. Villamos energia korlátozási sorrend felállítását előzetesen véleményezi.
27. Kialakítja, ellátja a helyi közút kezelői feladatait.
28. Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyre állításáról.
29. Megállapítja és megszünteti a lakásfenntartási támogatást.
30. Dönt az átmeneti segély odaítéléséről.
31. Dönt a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére szolgáló rendkívüli
gyermekvédelmi, valamint térítési díj támogatásáról.
32. Természetben nyújtott ellátást állapíthat meg az átmeneti segély , lakásfenntartási
támogatás pénzbeli megállapítása helyett.
33. Kötelezi a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére a törvényes képviselőt, vagy a
segélyezettet, erre indokolt esetben részletfizetést engedélyez, vagy a visszafizetést
elengedi.
34. Dönt az önkormányzati bölcsődékbe történő felvétel és a bölcsődei játszócsoportba
történő felvétel, valamint a bölcsődei ellátás megszüntetése tárgyában.
35. Dönt a szociális otthoni beutalásokról.
36. Külön jogszabály alapján dönt az egyes szociális intézményekben fizetendő térítési
díjak csökkentéséről, vagy elengedéséről.

II.
A POLGÁRMESTER A JEGYZŐ ELLENJEGYZÉSÉVEL DÖNT:
37. Az értékesítésre a képviselő‐testület által értékmegjelöléssel kijelölt ingatlanok
értékhatáron vagy afölötti értéken pályázati úton történő értékesítéséről.
38. A forgalomképes ingatlanok bérbeadásáról, ideértve a törvény alapján kötelező
térítésmentes használatba adást, értékhatártól függetlenül.
39. Megállapodások, együttműködési megállapodások aláírásáról, azon esetekben:
‐amikor évente visszatérő módon, változatlan tartalommal történik a megállapodás
megkötése és az önkormányzat forrásokhoz jut.
‐ amikor pályázatok esetén a határidő szűkössége miatt nincs lehetőség a hivatali út
előzetes végig vitelére (bizottságok, képviselő‐testület), de a szakapparátus a
szükséges igazolásokat, ellenjegyzéseket megtette.”
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4. §
Az SZMSZ 4. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

Tőserdő településrész utcajegyzéke
Ág utca
Akácos utca
Alpár utca
Dr. Deák István (volt
Árpádszállási utca
páratlan oldal 3‐tól
végig
Bagolyvár utca
Furmint utca
Fürj utca
Fürt utca
Galamb utca
Gém utca
Gerle utca
Holdfény utca
Hordó utca
Horgász utca
Ibolya utca
Icce utca

Buzogány utca
Cinke utca
Csap utca
Cserebogár utca
Csónak utca
Kacs utca
Kadarka utca
Kapásfalusi út 4625
számú út és a
vasútvonal közötti
szakasza
Katica utca
Kengyel utca
Korona utca
Kőrös utca
Lepke utca
Lugas utca
Méhecske utca
Napsugár utca
Nefelejcs utca
Nyár utca

Csöpp utca
Daru utca
Domb utca
Donga utca
Erdősor utca
Nyíl utca
Pacsirta utca
Páva utca
Pillangó utca
Pince utca
Pintyőke utca
Rév utca
Rigó utca
Seregély utca
Sirály utca
Szegfű utca
Szirom utca

Ezerjó utca
Fácán utca
Fátyolka utca
Fecske utca
Fenyő utca
Szivárvány utca
Szikra tanya 33‐55.
Tegez utca
Tisza utca
Tőke utca
Tücsök utca
Újerdősor utca
Venyige utca
Zalán utca páratlan
oldala és 2‐8
házszámok
és a
3719/2 hrsz

5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján léphatályba.

Felföldi Zoltán
polgármester

Dr. Orbán Csaba
jegyző

