Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016(III.09) önkormányzati
Rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt 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
8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet ( Továbbiakban : Rendelet) 1. melléklete helyébe
jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Üveges István
polgármester

Szarka Tamás
jegyző

5/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
8/2013(VII.19.) önkormányzati rendelet 1. mellékelte
Az átruházott feladat és határkörökről
A Polgármester eljár az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 10 /
2012.(VI.06.) önkormányzati rendelet 8 §, 11.§, 13. §, 16. §, 23.§, 29.§, ban rögzített
átruházott hatáskörökben
8 §..(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,
b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye
azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére
irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás
megindítását is,
c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy
szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig
biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem
befolyásolják,
e) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat,
mint jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,
f) hozzájáruljon közterület használatához, vagy erre szerződést kössön, ha a
használat közterületként nyilvántartott földrészlet rendeltetésének megfelelő
használatát biztosítja,
g) döntsön az építési telkekre bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos
kérelmekről,
h) döntsön a vállalkozói telkekre bejegyzett jogokkal, tényekkel kapcsolatos
kérelmekről.
11. § (1) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege 100.000 Ft-ig terjed, a
követelésről lemondani a polgármester engedélyével lehet, melyről a Képviselőtestületet a következő rendes ülésen tájékoztatni kell.
eljárás a tulajdonos képviseletében:
13. § (1) A tulajdonos képviselet szabályai a következők:
a) a Képviselő-testület képviseletében a polgármester jár el,
b) SZMSZ-ben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására kijelölt
átruházott hatáskörben a bizottság, vagy annak elnöke vagy a polgármester jár
el,
16. § (1) A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljárva
gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések
megkötéséről, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadásáról.
Önkormányzati tagsági jogok gyakorlása
22. § (3) Nem többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokban az

önkormányzatot a képviselő-testület külön döntése hiányában a polgármester
képviseli.
A vagyonhasznosítás eljárási rendje és nyilvánosságának szabályai
29. § (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását:
b).a polgármester;
kezdeményezheti
a Polgármester eljár a Közterület használati hozzájárulásról szóló módosított
5/1996.(06.02.) önkormányzati rendelet 8.§-ában rögzített átruházott hatáskörökben
8.§(1)A közterület használati hozzájárulásban megállapított feltételek és
kikötések alapján Arnót község Önkormányzata nevében a polgármester
közterület használati szerződést köt a kérelmezővel.
A Polgármester eljár a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet
12/2000(XII.15) 3 §-ában rögzített átruházott hatáskörben
3.§ (1)Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendelet hatálya
alá tartozó ingatlanok kezelésével és a bérbeadói jogok gyakorlásával a
polgármestert bízza meg.
A Polgármester eljár a települési támogatás, az önkormányzat által nyújtott egyéb
szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4./2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet 4.§-ában rögzített átruházott hatáskörben
4.§
(4) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott, a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátások közül a :
a) lakhatási támogatás
b.) rendkívüli települési támogatás
c.) települési temetési támogatás
d.) köztemetés
e.) elsőszülött gyermek után járó támogatás
f.) gyógyszertámogatás
g.) szociális étkeztetés
h.) Időskorúak támogatása
i.) gazdálkodást segítő támogatás
j.) lakásbiztonsági támogatás
k.) nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása
megállapítása hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza.
A Polgármester eljár a házasságkötés alkalmával adható támogatásról szóló
2./2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ában rögzített átruházott hatáskörben
4.§ A házasságot kötők támogatásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben- a polgármester gyakorolja.
A Polgármester eljár a

-a

- a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználásáról szóló 25/2015(XII.16.) önkormányzati rendelet 4 §-ában
rögzített hatáskörben:
A rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén a természetbeni támogatás
nyújtásáról a polgármester egyszerűsített határozattal dönt

A Pénzügy Bizottság eljár az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
10 /2012.(VI.06.) önkormányzati rendelet 16. §., 20.§., 23. §, 24. §., 29.§-ban rögzített
átruházott hatáskörökben
16. § (1) A forgalomképtelen vagyon:
a) tulajdonjogát nem érintő hasznosítása - amennyiben a vagyontárgyak
hasznosítására irányuló szerződések időtartama a három hónapot nem
haladja meg – az Arnót Község Önkormányzatának 8/2013.((XII.10.)
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hatáskörrel rendelkező
bizottság feladatkörébe tartozik.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken közművek, valamint
nyomvonal jellegű építmények és ezekkel összefüggő egyéb építmények
létesítéséhez, bővítéséhez és áthelyezéséhez - amennyiben ahhoz építési
engedély szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében az
illetékes szakmai bizottság dönt.
A tulajdonosi hozzájárulást a bizottság ellen-szolgáltatáshoz kötheti.
Intézmények, vagyonhasznosítása
20 §.( 2) Az önkormányzati intézmény vezetője Arnót Község Önkormányzatának
8/2013.((XII.10.) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hatáskörrel rendelkező
bizottság előzetes hozzájárulásával dönt:
a) a használatában lévő ingatlan, ingatlanrész határozatlan jellegű, vagy az
egy évet meghaladó használatba (bérbe) adásáról,
b) vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és
egyéb módon történő hasznosításról kétmillió forint értékhatárig,
Önkormányzati tagsági jogok gyakorlása
23. § (2) A nem kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó kérdésekben a Arnót Község
Önkormányzatának 8/2013.((XII.10.)Szervezeti és Működési Szabályzata alapján
hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.
Az üzleti vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
24. § (1) Az üzleti önkormányzati ingatlan és ingó vagyon tekintetében - a (2)-(3
bekezdésben foglalt kivételekkel:
a) 100.001- 1 000.000 forint7 egyedi forgalmi értékig az üzleti ingatlan, ingó
és értékpapír vagyon felett a Arnót Község Önkormányzatának
8/2013.((XII.10.) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hatáskörrel
rendelkező bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

29. § (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását:
a)

a képviselő-testület és bizottságai;

Valamennyi vagyonhasznosításra vonatkozó javaslatot az Arnót Község
Önkormányzatának 8/2013.((XII.10.) Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján hatáskörrel rendelkező bizottság véleményez a tulajdonosi döntést
megelőzően.
A Szociális Bizottság eljár
- a települési támogatás, az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások,
valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4./2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet 4.§ -ában rögzített átruházott hatáskörökben
4.§
(5) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott, a pénzbeli és természetben
nyújtott támogatások közül
a.) hátrányos helyzetű általános és középiskolás tanulók támogatása
aa.) tankönyv támogatás
ab.) Hátrányos helyzetű középiskolás tanulók támogatása
ac.) Középiskolás tanulók menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét
biztosító támogatás
ad.) Középiskolás tanulók étkeztetési támogatása
megállapítása hatáskör gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra
átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, tevékenységi köre:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján
helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); biztosítása illetve a lakás- és
helyiséggazdálkodás, és hulladékgazdálkodás megoldása.

5./2016.(III.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
8/2013(VII.19.) önkormányzati rendelet 4. mellékelte

Arnót Község Önkormányzata
Kormányzati funkció:
011130
013320
013350
041231
041232
041233
041236
041237
045120
045160
052020
063020
064010
066020
074031
082091
082092
082093
082094
096015
096025
107051
042130
104037

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető fenntartás- és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, kezelés, ellátás
Közvilágítás
Város, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szociális étkeztetés
növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés

