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Tisztelt Képviselő-testület!
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27-ei alakuló ülésén
alkotta meg az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a
továbbiakban: SzMSz) szóló önkormányzati rendeletét, mely az eltelt idő alatt egy alkalommal
került módosításra.
A Képviselő-testület a 2015. szeptember 24-ei ülésén a 97/2015. (IX. 24.) számú határozatában
döntött arról, hogy a Polgár közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére 4 fő
mezőőrből álló mezei őrszolgálatot létesít 2016. január 1. napjával. A döntésnek megfelelően
megalkotásra került a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló önkormányzati
rendelet, illetve kinevezésre kerültek a mezőőrök.
A 2016. január 1-től induló mezei őrszolgálat működtetéséhez szükséges az SzMSz 9. sz.
mellékletének módosítása, mely szerint önkormányzatunk alaptevékenységének kormányzati
funkciói körébe fel kell venni a „031030 közterületek rendjének fenntartása” kormányzati
funkciót. Ez teremti meg annak feltételét, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások és
bevételek a megfelelő kormányzati funkción kerüljenek a számvitelben nyilvántartásba vételre.
Módosítani javaslom továbbá az SzMSz 2. sz. mellékletet, melyben kiegészítésre került az
önként vállalt feladatok köre, illetve pontosítottuk a jegyzői hatáskörbe tartozó támogatás
körét, mivel annak egy része megszűnt, illetve átkerült a járási kormányhivatalhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival,
észrevételeivel kiegészíteni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Polgár, 2015. december 4.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.
27.) önkormányzati rendelet módosítására
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzat rendelet 5. sz.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának
Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi
és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép:
2. §
A Rendelet 9. melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:
„031030

közterületek rendjének fenntartása”
3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Polgár, 2015. december 17.
Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Polgár, 2015. december …….
dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

1. melléklet
2. melléklet a 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önként vállalt feladatai
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (2) bekezdés alapján
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

üdültetés,
saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás,
kiegészítő alapellátási szolgáltatások (járóbeteg orvosi ellátás),
fürdő és strandszolgáltatás,
bölcsődei gondozás és nevelés,
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer,
közterület-felügyelet működtetése,
PolgárTárs újság működtetése,
mezei őrszolgálat fenntartása.

Államigazgatási feladatok:

Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, valamint
a jegyző számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, az ellátásukhoz szükséges
költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
Polgári Polgármesteri Hivatal:
jegyzői hatáskörbe tartozó támogatás: gyermekvédelmi kedvezmény.

